ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015

Al Teatre Municipal de Palafrugell, a les dotze del migdia del dia 13 de juny de 2015 es
reuneixen, per donar compliment als articles 195 i 196 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, Orgànica del Règim Electoral General, i a l’article 37 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tots els Regidors
Electes proclamats com a resultat de les eleccions celebrades el proppassat 24 de
maig, a fi de celebrar sessió pública extraordinària de Constitució de l’Ajuntament.
ASSISTENTS :
Regidors electes :
- Sr. Juli Fernández Iruela
- Sr. Xavier Rocas Gutiérrez
- Sra. Judit Zaragoza Llirinós
- Sr. Joaquim Vencells Serra
- Sra. Margarita Mauri Junqué
- Sr. Francisco Javier Rangel Martínez
- Sra. Vanesa Palacios Ruiz
- Sr. Josep Piferrer Puig
- Sra. Roser Massaguer Malleu
- Sr. Sergi Sabrià Benito
- Sr. Francesc Xavier Jonama Casellas
- Sra. Mònica Tauste Vivo
- Sr. Pau Lladó Rebull
- Sr. Jaume Palahí Agustí
- Sr. Albert Gómez Casas
- Sr. Lluís Ros Colls
- Sra. Maria Teresa Frigola Borrás
- Sra. Lluís Pujol Mascort
- Sra. Marta Baserba Muñoz
- Sr. Guillem Genover Ribas
- Sr. Víctor Girbal Bossacoma
Secretari:
Sr. Marià Vilarnau Massa
Interventor Acctal.:
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Sr. Gustau Tapias Solà

Intervé el secretari de la Corporació manifestant que l'objecte d’aquesta sessió és
procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquesta Vila, a la vista dels resultats que
es van produir el passat dia 24 de maig, data de celebració de les votacions per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals.
El procediment de constitució de l'Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels Regidors o Regidores electes de major
i menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d'edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document
Nacional d'Identitat, dels quals disposa el president de la mesa.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista.
d) Elecció de l'Alcalde o Alcaldessa de la Vila.
En aquest acte es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la
documentació consistent en l’acta d’arqueig, així com la documentació relativa a
l’Inventari del Patrimoni municipal.
Per tant queda constituïda la mesa d’edat integrada pel Sr. Guillem Genover Rivas,
regidor de més edat i el Sr. Pau Lladó Rebull, regidor de menor edat.

El president de la mesa declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de
Palafrugell. Es constata que han assistit la totalitat dels regidors que formen part de la
nova corporació i que han acreditat la seva personalitat així com les credencials
conforme varen ser elegits en les eleccions del dia 24 de maig.
Per tant, existeix el quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
Si existeix algun Regidor o Regidora a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General ho ha de manifestar en
aquest moment.

Seguidament, no havent cap Regidor ni Regidora afectat per causa d'incompatibilitat,
es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució
legalment exigit, per la qual cosa s'invita a tots els Regidors i Regidores que en el
moment en què siguin cridats es posin de peu i facin el jurament o promesa,
responent "Si, ho juro” o “Si, ho prometo".
La pregunta és la següent:
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"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor/a de l'Ajuntament de Palafrugell, amb lleialtat al Rei, i respectar i
fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
Els regidors i regidores responen:
- senyor Jaume Palahí: per imperatiu legal i treballant també des del meu càrrec, per la
independència de Catalunya, sí, prometo.
- senyora Mónica Tauste: per imperatiu legal i sense renunciar des del meu càrrec, a
treballar per la independència de Catalunya, sí, prometo.
- senyor Francesc Xavier Jonama: per imperatiu legal i sense renunciar també des del
meu càrrec, a treballar per la independència de Catalunya
- senyor Sergi Sabrià: per imperatiu legal i sense renunciar també des del meu càrrec,
a treballar per la independència de Catalunya
- senyora Roser Massaguer: per imperatiu legal i sense renunciar des del meu càrrec,
a treballar per la independència de Catalunya, ho prometo.
- senyor Josep Piferrer: per imperatiu legal i sense renunciar des del meu càrrec, a
treballar per la independència de Catalunya i adherint-me al manifest de l’AMI que no
ens han deixat llegit, ho prometo.
- senyor Juli Fernandez: sí, prometo.
- senyor Xavier Rocas: sí, prometo, per imperatiu legal.
- senyora Judit Zaragoza: sí, juro, per imperatiu legal.
- senyor Joaquim Vencells: sí, prometo, per imperatiu legal.
- senyora Margarita Mauri: sí, prometo, per imperatiu legal.
- senyor Francisco Javier Rangel: sí, prometo.
- senyora Vanesa Palacios: sí, prometo.
- senyor Albert Gómez: sí, ho prometo, i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del govern
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble.
- senyor Lluís Ros: sí, ho prometo, i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del govern
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble.
- senyora Maria Teresa Frigola: sí, ho prometo, i per expressió democràtica de la
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voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i
del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble.
- senyor Lluís Pujol: sí, ho juro, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del govern de la
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015,
per exercir l’autodeterminació del nostre poble.
- senyora Marta Baserba: sí, ho prometo, i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del govern
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble.
- senyor Victor Girbal: sí, ho prometo
- senyor Pau Lladó: per imperatiu legal i sense renunciar des del meu càrrec, a
treballar per la independència de Catalunya, ho prometo.
- senyor Guillem Genover: sí, ho prometo.

Queda constituït el nou Ajuntament de Palafrugell.
A continuació es procedirà a l'elecció de l'Alcalde, per la qual cosa poden ser
candidats tots els Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents llistes.
A la pregunta de quins Regidors i Regidores que encapçalin les seves corresponents
llistes presenten candidatura?
Presenten candidatura els senyors Juli Fernandez Iruela (PSC), el senyor Josep
Piferrer Puig (ERC) i el senyor Victor Girbal Bossacoma (C’s), quedant proclamades
les mateixes.

Seguidament, els Regidors i Regidores poden dipositar el seu vot a la urna, per a la
qual cosa se’ls anirà passant aquesta urna per que dipositin el seu vot.

Realitzat l'escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat següent:
Vots a favor del senyor Juli Fernandez Iruela: 13
Vots a favor del senyor Josep Piferrer Puig: 7
Vots a favor del senyor Víctor Girbal Bossacoma: 1

Com a conseqüència d’això, havent obtingut majoria absoluta dels vots dels Regidors,
és proclamat Alcalde – President de l’Ajuntament i Alcalde de la Vila de Palafrugell, el
senyor Juli Fernández Iruela, qui promet complir amb la seva nova funció d’Alcalde,
amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/79, prenent possessió, tot seguit, del
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càrrec.
El President de la Mesa d’Edat, senyor Guillem Genover Ribas, li fa lliurament de
l’atribut d’autoritat com a Alcalde de la Vila.
El senyor Juli Fernández i Iruela assumeix la Presidència.
El President de la Mesa, senyor Guillem Genover, declara dissolta la Mesa d’Edat.

Procedeix a donar la paraula als portaveus dels diferents Grups polítics municipals, de
menor a major, invitant-los a donar, si ho desitgen, una explicació del vot emès pels
membres del seu grup.
Intervé el senyor Girbal manifestant: Bon dia. Crec que és de justícia agrair en primer
lloc els que han fet possible avui el repte que els membres de Ciutadans ens vam
proposar sigui ja una realitat. Els membres de la candidatura i en especial els 380
votants que han cregut en les nostres idees. Felicitar, com no, als nostres adversaris
que han obtingut un resultat que els atorga el mandat de la ciutadania, la possibilitat i
la responsabilitat de formar govern els propers quatre anys.
No reconeixem ni valorem el pacte de govern com el que més representa la voluntat
popular. Per nosaltres la llista més votada és qui té més legitimitat per formar govern
però alhora rep el mandat de l’electorat d’assumir l’alcaldia, que entenem hauria de ser
innegociable donats els resultats. Si no és així, al nostre entendre, s’està produint un
frau electoral, negociant el càrrec d’alcalde com aquell que fa un canvi de cromos, i
que quedi clar que sabem que és legítim fer-ho però veiem que res canvia, tot segueix
igual, aquest és l’estil de la política tradicional, la dels interessos de partit per sobre
dels de la voluntat popular. Ens sembla intolerant i d’una total manca de rigor polític,
que qui fou víctima i molt crític amb una situació idèntica fa dues legislatures, ara ho
utilitzi en benefici dels seus interessos, obviant als que l’han votat per ser alcalde
quatre anys.
La generositat s’ha de tenir amb els que els han votat i també amb els que no, amb
vocació de servei i no tant amb qui els aplana el camí per mantenir el govern a
qualsevol preu.
El poble ha parlat a les urnes i ha decidit també que vol un canvi, un canvi que exclou
del mapa polític qui no ha complert amb el mandat que els va atorgar el poble, treballar
per Palafrugell a l’oposició, un canvi en les formes, l’estil, i del respecte institucional
que es mereix qualsevol membre electe del Consistori.
Ara se’ns dóna l’oportunitat de complir amb el nostre primer compromís, apropar i
tornar la connexió del ciutadà amb els nostres polítics, però ho farem des d’una
oposició respectuosa i constructiva però alhora exigent i fiscalitzant qui gestiona el
diner pública. Ciutadans creiem sens dubte que l’abstenció del gairebé 50%, és qui ha
guanyat aquestes eleccions, i això és el que els hauria de preocupar més a tots,
sobretot els que es discuteixen si han guanyat uns o els altres, però també amb el que
dèiem de model de poble que volem per Palafrugell, el de recuperar la confiança del
ciutadà amb els seus polítics i amb les seves institucions.
Amb la presència de Ciutadans al Consistori, obrim una nova porta d’entrada inexistent
fins ara, per donar veu als que fins ara s’hagin sentit exclosos del sistema tradicional
de fer la política municipal. No ens plantegem res més que estar al lloc on el ciutadà
ens ha situat, a l’oposició, som nous, sí, però no novells. Sabem on som i cap on
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anem.
Dit això, però, buscarem el consens i els acords puntuals que siguin necessaris, que
afavoreixin els interessos generals de Palafrugell, especialment els de les persones
amb més urgències socials. Sumarem esforços per contribuir a deixar al vilatà un
Palafrugell millor en tots els sentits, un Palafrugell integrador, sostenible, un poble on
la justícia social es traslladi al carrer de manera eficaç i directe a les persones. Aquí
ens hi trobaran sumant.
Ciutadans som gent del poble, som gent que ens preocupa el present i el futur dels
nostres fills, com a tothom, som persones que volem aportar actius per un futur molt
més esperançador per la nostra gent. Aprofitarem l’oportunitat que tenim ara per
demostrar-los-ho. Treballarem pel poble amb l’objectiu posar en arribar al 2019
buscant la consolidació i credibilitat necessària per continuar avançant.
Per la nostra part res més, agrair l’atenció. Tot i això els desitgem molta sort a l’equip
de govern, crec que la necessitaran, pel bé de tots. Gràcies.

A continuació intervé el senyor Genover, portaveu del grup de l’Entesa: Senyores
regidores, senyors Regidors, amics i amigues, bon dia.
En primer lloc des de l’Entesa l’agraiment a totes les persones que avui ens
acompanyen en aquest Teatre Municipal, en aquest acte de constitució del Nou
Ajuntament.
Agraïment també, a totes les persones que van dipositar la seva confiança en la nostra
candidatura i el nostre programa, els 511 vots que vàrem tenir.
I agraiment també a tots els candidats i candidates de l’Entesa i els companys i
companyes, els que hi són i els que no hi són i que han treballat en el nostre grup
especialmente durant aquesta campanya electoral.
Moltíssimes gràcies, per tots ells, un agraiment sincer i emocionat.
L’únic representant obtingut a les eleccions del passat 24 de Maig i donat els resultats
dels altres grups ens deixaven a l’oposició. Desprès de la formalització del pacte PSC i
CiU ens fan una proposta de si l’Entesa vol incorporar-se al govern.
L’Entesa ho valora i en una decisió col.lectiva, l’acceptem, creiem que abans d’estar a
l’oposició, es millor tenir la possibilitat real d’entrar al govern i aportar i sumar des de
dins.
Les responsabilitats que s’ens ofereixen i acceptem, són la regidoria d’indústria, sector
surer, museu del suro i ajudar i col.laborar en politiques de promoció de l’ocupació les
quals encaixen amb la feina desenvolupada durant la meva vida professional i les
representacions institucionals que he tingut i tinc dins els organismes del món surer.
Per la meva part agafo el repte, i l’Entesa també, amb moltes ganes, satisfacció i amb
l’objectiu de treballar per un Palafrugell millor.

El senyor Albert Gómez, en representació de Convergència i Unió, manifesta: Jo
voldria començar la meva intervenció tenint un record, i crec que abans el senyor
Genover també hi ha fet una menció, però dir-ho directament, un sentit record per la
Núria Rivas, perquè veritablement ens agradaria molt a tots que avui ens pogués
acompanyar.
Continuaré fent un doble agraïment, en primer lloc a les executives, als militants, als
simpatitzants i a tot l’equip que forma part de la nostra federació i que ha realitzat una
gran tasca durant aquests mesos, gràcies companys. I en segon lloc a totes les
persones, palafrugellenques i palafrugellencs que ens varen votar en les eleccions del
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mes de maig. El seu suport ens ha permès que siguem avui aquí representant-los, i el
nostre compromís és el de continuar treballant per totes elles i per tots ells, però també
per tota la resta, així com per tots aquells que varen decidir no anar a votar.
Una primera conclusió del 24 de maig, abans ja ha sortit, caldrà renovar esforços per
acostar la política a tots aquells que se senten desenganyats i que formen part de
l’abstenció, l’autèntic, com excessivament passa, guanyador d’aquestes leccions.
La nostra és una proposta que no ha entès mai de colors polítics i que no fa distincions
a l’hora de governar. Governarem amb responsabilitat i amb una premisa que és la
que ens ha mogut sempre, donant la cara a tota hora i prenent les decisions que
considerem que són les millors per Palafrugell, siguin més o menys populars. Aquest
és el nostre “live motive” principal i ho serà fins el dia que decidim que la nostra
aventura política ha acabat.
Mireu, som conscients que el pacte amb el PSC més l’Entesa, que després m’hi
referiré, no ha estat ben rebut per una part del municipi i per una part del nostre propi
electorat, ho entenem i més després d’haver-nos adherit a la proposta de l’Assemblea,
en la que ens varem comprometre a donar prioritat, sempre que fos possible, a pactar
amb formacions nacionalistes. Son molts els que haguessin preferit, com a mínim a
priori, que haguéssim prioritzat l’opció independentista per qualsevol altra
consideració. Des d’aquesta perspectiva hagués estat la tria fàcil, l’opció més
entenedora i la més simpàtica. Per tant, convindreu amb mi que no ha estat una
elecció senzilla, mai és fàcil anar contracorrent, i en tot cas, qualsevol altra possibilitat
hauria de garantir la viabilitat i el respecte a la qüestió nacional. Així doncs, perquè el
pacte amb el PSC?.
Per diferents motius, el primer, perquè respectem la llista més votada. El segon perquè
és garantia d’estabilitat, el govern ha funcionat bé i sense fissures durant l’anterior
mandat, n’estem satisfets i no ens n’hem amagat mai, ho diem ara i ho varem dir
durant tota la campanya electoral. El tercer perquè permetrà desenvolupar les línies
mestres que hem fonamentat durant aquests quatre anys més els plans estratègics,
com el Pla pel desenvolupament econòmic i la cohesió social, el pacte del Pla de
mobilitat urbana i el Palafrugell, estratègia turística.
El quart motiu, el resultat de les eleccions. Reconeix la feina feta i avala el govern, el
PSC va créixer en 112 vots i nosaltres amb 159 vots, ens varem quedar a 9 vots el
sisè regidors. En cap cas es podria dir que hi ha hagut un vot de càstig cap al govern.
La cinquena, i aquesta era una condició sine qua non, l’acord local inclou compromisos
respecte el procés. El pacte recull llibertat de vot en els temes supramunipals i suport
al govern de la Generalitat i al Parlament, resultants de les Eleccions del 27 de
setembre, amb el paràgraf següent: “Els grups signants de l’acord manifesten el seu
compromís de col.laboració i cooperació amb les institucions, i en concret amb el
Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat, respecte a la necessitat
d’afrontar el conflicte polític entre Catalunya i la resta d’Espanya, i treballar lleialment
perquè Catalunya pugui esdevenir un estat, segons la voluntat ciutadana expressada
les urnes.
Sisè motiu, dels 13 regidors de l’equip de govern, la gran majoria, som
independentistes, amb diferents matisos, això sí, principalment sobre el com, i en
aquest sentit vull destacar que des de Convergència i Unió continuem pensant que el
que cal és eixamplar la base del procés més que no pas radicalitzar els ja convençuts,
aquesta serà, al nostre entendre, la clau de l’èxit.
Setè motius. Aquest equip de govern que reeditem amb alguns, però pocs, canvis, ja
té un bagatge respecte al procés. Durant el passat mandat ens varem adherir per
acord de Ple, a l’Associació de Municipis per la Independència, és cert que falta pagar
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la quota, l’Alcalde va demanar un informe a la Diputació sobre les possibles
conseqüències jurídiques, i no va arribar fins fa ben poc, ja hi ha previst fer una
modificació pressupostària i abonar el pagament en les properes setmanes. Hem
col.laborat i s’ha donat suport a tots els actes que s’han volgut celebrar des de
l’Assemblea, la relació és, ha estat i serà molt cordial. Es va col.locar i es té cura, tot i
patir diversos furts, de l’estelada de la plaça Floreal, i varem estar al peu del canó en el
major acte d’insubordinació que ha realitzat mai aquesta país davant el govern de
l’Estat Espanyol, com va ser la consulta del 9-H.
Voldria recordar que el dia 4 d’octubre de 2014, aquest Ajuntament va estar
representant en el principal acte municipalista del 9-N, en el que uns 800 alcalde de tot
Catalunya, varen lliurar personalment al Palau de la Generalitat, les mocions de suport
a la consulta, en el que, i ara entro en el terreny personal, va ser un dels moment més
emocionants de la meva experiència política.
Els propers anys desenvoluparem el nostre projecte de poble, en torn a quatre gran
eixos principals, el primer el control pressupostari, rigor en la despesa i control de
l’endeutament. El segon, ho hem dit moltes vegades, la promoció econòmica,
destacant tres factors clau, la cultura com a motor econòmic, el comerç i el sector
turístic.
Dinamitzarem el sector comercial i turístic, desenvolupament les línies a estratègiques
que proposa el document “Palafrugell, estratègia turística”, mantindrem les
subvencions a l’activitat econòmica, dotarem de més recursos a l’IPEP, potenciarem
les campanyes d’activitats lligades al sector cultural, esportiu, gastronòmic i
paisatgístic, i elaborarem un Pla per revitalitzar la zona industrial i augmentarem el
nostre suport al sector surer.
El tercer eix seria la cohesió social, amb especial atenció a l’educació, les polítiques
adreçades a la gent gran i als joves les famílies i els col·lectius més desafavorits,
d’aquesta manera potenciarem la cultura i l’educació com a elements claus de l’acció
de govern, en entendre’ls com a motors de cohesió, ciutadania i oportunitats.
Crearem una taula per la gestió de la diversitat, mantindrem el suport a les escoles i
les polítiques d’ajudes a les famílies. Revisarem i actualitzarem el projecte educatiu de
ciutat, de Palafrugell, “Palafrugell, ciutat educadora”. Ampliarem el nombre
d’educadors de carrer, millorarem la borsa de treball i d’habitatges socials, garantirem
la millor atenció als nostra avist, i ens comprometem a supervisar activament la gestió
del servei de Palafrugell – Gent Gran, per la seva millora continua. També donarem la
paraula als joves, amb l’objectiu de conèixer les seves inquietuds i les seves propostes
de futur, que seran incloses en un nou Pla local de joventut.
I el quart eix seria la inversió en infraestructures. Permetrà tirar endavant les diferents
propostes que hem projectat durant el mandat que acabem de finalitzar i d’incorporarne de noves, amb especial èmfasi a totes les relacionades amb les millores dels
equipaments, per tant, ens acotarem al projecte de millora del passeig de Llafranc, i
ordenarem la primera línia de mar de Calella i Tamariu i ens acotarem al vial de
circumval.lació entre Esclanyà i la Zona industrial. Remodelarem Can Genís com a
centre cívic per espais per a joves i gent gran, cobrirem el rocòdrom per a potenciar-ne
l’ús, adequarem els ametllers com un equipament lúdic polivalent pensat per a molts
més usos que fins ara, tancant la part de baix per treure-li el màxim rendiment, i
guanyant un nou espai pensat per a activitats i concerts de mitjà format. Millorarem
també les instal.lacions esportives, canviant el terra del Pavelló, refent el Pavelló
d’Hoquei i les pistes d’atletisme, construint uns nous vestidors i un aparcament al
camp del Gregal, també dissenyarem un circuït per la pràctica del ciclisme.
Adequarem també a la carretera vella de Calella, afegint-hi un carril per bicis i per
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vianants i farem les gestions necessàries per aconseguir l’avançament de les obres de
la rotonda de la C66 d’accés al nucli antic de Llofriu.
Deixeu-me ara que valori l’entrada de l’Entesa en el nou govern municipal. Aquest
acord és fruit de la voluntat que hem tingut d’ampliar la nostra base política a aquelles
formacions que s’avenen als objectius generals i a les prioritats de govern que he
descrit anteriorment. Val a dir que el programa polític de l’Entesa, per Palafrugell,
coincideix en bona part amb aquests objectius i prioritats. Així que, com bé sabeu, ha
acceptat incorporar-se al nou equip de govern. És una molt bona notícia i estem
convençuts que l’aportació del senyor Genover en tots els camps, però sobretot en tot
allò relacionat amb el nostre sector i surer industrial serà, sense cap mena de dubte,
molt positiva.
No puc acabar el meu parlament sense fer referència a tots els comentaris que s’han
fet durant l’última setmana respecte al pacte entre CiU i PSC per part d’alguns desl
càrrecs electes i la direcció d’Esquerra a Palafrugell. Tenia pensat mencionar alguna
de les perles però em sembla que no ho faré, m’allargaria massa. De totes maneres sí
que m’agradaria donar una resposta, i ho faré no amb una resposta meva, sinó llegint
un missatge de suport que vaig rebre d’un simpatitzant de vostès, i que demostra que
mai es pot posar a tothom en el mateix sac. Aquest senyor deia: Bon dia Albert, no
puc evitar els comentaris que diversos membres de la candidatura d’Esquerra han
anat penjant aquests dies. Com a simpatitzant d’Esquerra, dir-te que som diversos que
no els compartim. La democràcia neix del pacte i el pacte es fa amb qui un considera
oportú, que la feina ben feta no té perquè amagar-se i com a ciutadà no tinc cap motiu
de queixa (trauré un petit paràgraf perquè no m’agradaria delatar-lo) no es pot criticar
d’aquesta manera el pacte CiU – PSC, quan arreu del país i en diversos llocs, la
pròpia gent d’Esquerra pacta amb el PSC o amb iniciativa quan els convé. Només
espero que no amagueu el cap quan de qüestions de país es tracti. Pel poble ja sé
que ens podem refiar, per tant, només desitjar-te sort i que continuïs donant i fent
bona feina pel nostre poble. Una abraçada i ens veiem aviat.
Al respecte de tot això voldria destacar tres conclusions, primera, tot plegat evidencia
una mancança important de maduresa política. Segona, vostès no estan preparats per
tenir responsabilitats de govern en un ajuntament i quan les varen tenir, encara
recordem com varen acabar les coses, no enumeraré el llistat de peixateries,
Chopitea, etc. La mentalitat és la mateixa de sempre i respecte als pactes, hem triat
l’opció més responsable.
Vostès són molt proclius a donar-nos lliços de patriotisme però jo repassaré els seus
principals mèrits: sempre han acabat prioritzant l’opció d’esquerres per davant de la
nacionalista, podem recordar el president Maragall, el president Montilla. Quan els ha
interessat han pactat amb el PSC i aquí no passa res. Assumir responsabilitats de
país?, les justes. La segona força més votada a les eleccions catalanes prefereix no
entrar en el govern, en un dels moments més crítics de la nostra història, per no
desgastar-se, a la primera que van maldades s’aixequen de la taula del 9-N, es queda
el govern sol. Quants diputats tenen vostès encausats per aquesta qüestió?, nosaltres
en tenim tres, el President Mas, la vicepresidenta Ortega, i la Consellera Rigau. I la
llista de país?, vostès han entès en què consisteixen unes eleccions plebiscitàries?,
Independència sí, Independència no. Una llista de país era indiscutiblement una llista
guanyadora i el missatge era molt més clar, inequívoc. Van a anteposar el partit o altra
vegada els interessos de partit?. Saben què?, a aquestes alçades he arribat a la
conclusió que mentre nosaltres, com a federació, fem la feina, vostès recullen els
resultats.
I ja posats, segur que avui aprofitaran per explicar-nos perquè a Sant Feliu de Guíxols,
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Begur, Salt, Maçanet o Llançà, per dir-ne només alguns, han deixat fora del govern a
CiU, malgrat ser la llista més votada. On són els pactes nacionalistes?. Després de tot
el que ha passat aquests dies, crec que era important aclarir conceptes.
Però no m’agradaria acabar la meva intervenció d’aquesta manera. Nosaltres sempre
hem defensat que el que cal és fer política des de la suma i respectant les diferents
opcions i les diferències i aquest és el missatge que voldria que avui acabés quallant.
Malgrat tot, el nostre oferiment al diàleg i al treball conjunt, continua ben vigent, al
servei de Palafrugell i al servei del país, no en va, aquest últim mandat hem estat
capaços d’aprovar conjuntament un total de vint mocions, moltes presentades
conjuntament, que s’alineaven en defensa del país des de tots els àmbits.
Per tant, i ja acabo, aquesta és la nostra proposta de futur, continuar col.laborant en
allò que sigui possible, en un moment en què les persones i el país ho reclamen.
Podem fer-ho, fins i tot, des de la discrepància i els diferents matisos, és només una
qüestió de voluntat política, el que fa falta és que siguem capaços d’eixamplar la base
més que radicalitzar els discursos. Amb paraules de Carrasco y Formiguera, som
catalans no som res més que catalans, cal que nosaltres ens n’assabentem que ho
som, quan sabem tots que som catalans, sabrem que Catalunya és una nació que ha
d’aspirar a la llibertat que per dret li pertoca i quan els catalans en la seva majoria,
vulguin de debò la llibertat de Catalunya, Catalunya serà lliure, perquè si no li donen
llibertat estarà en situació de conquerir-la. Moltes gràcies.
El senyor Josep Piferrer, en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya
manifesta: Senyor alcalde, senyors regidors, senyores regidores, senyors. Estava a
punt de llençar els papers i començar aquí un debat electoral però no ho faré pas.
Farem arguments. Primer de tot, volem en nom d’Esquerra Republicana, felicitar al
senyor Juli Fernández pel seu nomenament. No tenim cap objecció a fer al procés que
s’ha portat a terme, que valorem com políticament correcte. L'aritmètica deia que un
dels dos partits que havien guanyat més regidors a l’Ajuntament de Palafrugell havia
de governar mitjançant pactes i el senyor Fernández ho ha assolit. Res a dir.
Envinentment que estem desil·lusionats. Ens hagués agradat poder accedir en un pla
més executiu que ens permetés portat a terme moltes millores a Palafrugell, que
nosaltres creiem imprescindibles i que tenim els nostres dubtes que el nou govern
pugui portar a terme.
Formem un equip ben preparat, malgrat les darreres paraules del senyor Gomez, amb
un gran coneixement del poble i compromès amb el país, amb molta empenta per fer
coses, a vegades per fer alguns twits, és veritat, però la seva carta de presentació és
molt més àmplia en totes les activitats que han portat a terme, que porten a terme i
que continuaran portant a terme pel bé de Palafrugell. D'aquest nostre contacte amb la
vila, ens ha permès elaborar un full de ruta en forma de programa electoral que, si bé
ara ens costarà portar-lo a terme des de l’oposició, no per ser a l'oposició voldrà dir
que ens tornem garrepes i ens el guardem sinó que el posarem a disposició del
govern per si alguna de les aportacions que tenim poden ser útils per Palafrugell, no
dubtin en cap moment que ho farem, com ho hem fet aquests darrers quatre anys. Si
podem fer aportacions per millorar Palafrugell, no dubtarem a fer-ho.
I amb aquest programa i amb aquest grup i amb un campanya que valorem com a
molt positiva, hem tret el millor resultat d'ERC en unes municipals des de la instauració
de la democràcia. I això ens fa estat molt satisfets. El fet d'ocupar el primer lloc en
nombre de regidors juntament amb el PSC, fa que aquesta satisfacció sigui gran.
El nostre programa tenia 126 punts que parlaven de la vila i un que ens comprometia
amb el procés que viu Catalunya. Quan el president de la Generalitat, els dos partits
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majoritaris al Parlament de Catalunya i les associacions que recullen el sentit d'un part
majoritària del poble català, ens van demanar que, en les passades eleccions, ens
comprometéssim a formar equips de govern que reflectissin el procés, no vam tenir
cap dubte. Aquest compromís el vam incloure en el nostre programa, el vam proclamar
en els nostres actes i el vam signar en un document de l'ANC que així ho deia.
Ara bé, a Palafrugell no erem l'únic partit que es va responsabilitzar. CiU va presentarse amb les mateixes proclames que nosaltres. De tal manera que el votant del nostre
municipi que volia emetre un vot el clau nacional, tenia dues opcions: Esquerra i CiU.
I el resultat de l'escrutini no van deixar cap dubte: una majoria aclaparadora donava
suport a la formació d'un equip de govern que vetllés per a la independència de
Catalunya. I ens preguntem: si existeix aquesta majoria, per què l'alcalde de
Palafrugell no defensa el procés? Que passarà si després del 27 de setembre es
demana una proclamació, com proposava ANC, dels alcaldes respecte a la
independència de Catalunya? Doncs que el de Palafrugell no pot garantir aquest aval.
Ens preguntem el per què. Per què el senyor Gómez en aquest mateix teatre, en el
debat electoral, davant una gran part de la població, va manifestar que en aquestes
eleccions la seva prioritat era un pacte en clau nacional, avui ens ha explicat algunes
de les raons, cap de convincents. Perquè ara mira cap un altre cantó? Fins avui no
hem escoltat cap argument consistent. El dia de la presentació del pacte va explicar, i
avui ho ha tornat a fer, que, si bé una gran part del seu electorat li hagués agradat un
acord amb el nostre partit, però què, això ho va dir a la premsa i avui amb les paraules
que ha dit se’n podria fer un resum, diu que ell havia de pensar en Palafrugell i ens
anomena a nosaltres com a gent simpàtica. I això ens porta a una doble inquietud: la
primera és que ens incomoda que cregui que nosaltres no pensem en Palafrugell, que
no som capaços de treballar per Palafrugell?. Li haig de dir que està del tot equivocat.
I l'altre és que aquesta manifestació és d'un paternalisme exuberant. Hi ha un lema de
la vella política que deia que en política es pot fer tot menys el ridícul. Nosaltres en
tenim un altre de lema, el que no es pot fer en política és enganyar al votant. Deu ser
per això que vostè el democratacristià i nosaltres republicans. Nosaltres això no ho
haguéssim fet mai.
Els podem assegurar que les trobades per intentar arribar a un pacte, van ser
plausibles, constructives. No va haver-hi cap escull, cap retret, cap camí sense sortida.
Podríem dir que, si l'haguéssim redactat, hagués estat molt semblant al signat amb els
socialistes (repartiment d'alcaldia, repartiment de les àrees....) Doncs, per què aquest
desenllaç?
Algú ens diu ingenus. Segurament. Però preferim ser ingenus que maquiavèlics. Si
més no, ens permet anar pel carrer amb el cap ben alt i dormir tranquils.
El nou equip de govern es presenten al poble com a un reeditació del model de la
gestió per sobre de tot. Nosaltres proposem fer més política, amb més imaginació,
amb més empenta, amb més propostes, ben gestionades, evidentment. Però, a més,
ens volen fer creure que han realitzat una excel·lent gestió. Perdonin, però discrepem.
Que hagin estat quatre anys per redactar un plec d’escombraries no és un model de
bona gestió.
Posar multes als cotxes que porten en CAT no és un model de bona gestió.
Inventar-se un informe per no pagar la quota de l'AMI, no és un model de bona gestió.
Ser l'únic ajuntament de Catalunya que envia cartes advertint que no podem fer la
promesa del càrrec que demana l'AMI, no és un model de bona gestió.
O és bona gestió que una associació local que vulgui fer una sigui assessorada per un
arquitecte que alhora és regidor; que, per fer-la, calgui que el govern local del grup de
l'esmentat regidor posi a subhasta una finca per fer la construcció de l'esmentada seu;
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i que, per manca d'espai, cal que l'associació compri més parcel·les, que, oh miracle!
aquestes parcel·les siguin propietat del regidor arquitecte. És un exemple d'excel·lent
gestió? Vostès diran que no ho van tirar enrere. És veritat, però després de la
denúncia pública d'ERC Palafrugell que, per cert, fou titllada per l'alcalde com a
electoralisme. Llavors s’ho varen haver de menjar amb patates i ho varen haver de
retirar i tapar-ho deseguida. Aquests són només uns exemples, n’hi ha més, però no
m’allargaré més. I encara estem a l'espera de com acaba el tema de la benzinera a la
Fanga que actualment està als jutjats.
L'acte d'avui és el punt de sortida de quatre anys a l'oposició que farem amb
honestedat però contundència. Amb la constància que permeten set regidors implicats
en els teixits socials i amb el dia a dia de Palafrugell. Amb les aportacions que ens
permetin fer a l’equip de govern. Amb la vigilància necessària que tot equip de govern
necessita. I sempre amb l'objectiu de millorar Palafrugell. I nosaltres no defallirem i
continuarem treballant pel país i guanyarem, guanyarà Catalunya i les seves llibertats,
la seva oposició no ens aturarà. Moltes gràcies.
El senyor Xavier Rocas, portaveu del PSC, intervé dient: Senyor president, senyor
alcalde, senyores regidores, senyors regidors, autoritats, familiars, amics, ciutadanes i
ciutadanes de Palafrugell, molt bon dia a tothom. En primer lloc voldria agrair la seva
assistència a aquest acte de constitució del nou Ajuntament, us puc assegurar que per
part dels que estem en aquesta taula és molt encoratjador visualitzar com n’és
d’important l’interès dels nostres convilatans envers el seu ajuntament i la política
local. El segon agraïment serà, com no, pels 2097 convilatans i convilatanes que han
recolzat amb el seu vot la candidatura del PSC de Palafrugell i que han fet possible,
novament, que haguem estat la força política més votada. I també, i molt especialment
a totes les persones que amb el seu esforç i col.laboració ens han acompanyat i ajudat
a assolir aquests magnífics resultats. I un darrer agraïment per tots els candidats i
candidates, els regidors i regidores electes i a totes les candidatures presents en el
debat electoral pel grau de civisme que s’ha viscut en aquests dies de campanya,
malgrat que després de les eleccions aquest respecte i aquesta civilitat s’hagi vist
entelada per actituds certament poc edificants. De manera més genèrica també voldria
aprofitar aquest acte per reconèixer la participació de tots els ciutadans i ciutadanes
que han anat a votar, sigui quin sigui el seu sentit del vot i de l’agraïment als que han
votat, a la preocupació per l’alt nivell d’abstenció que hi ha hagut, a tocar el 50%, clara
constatació de l’allunyament d’una bona part dels nostres conciutadans cap a la
política i l’administració local, una desafecció que obliga a fer un esforç per tal de
regenerar la política de la nostra vila des d’un punt de vista organitzatiu, institucional i
també intel·lectual, perquè tots formem part de la mateixa comunitat i no ens podem
permetre que ningú es quedi enrere.
Avui és una dia important, el dia en què constituïm el nou ajuntament que ens
governarà els propers quatre anys, un nou ajuntament que sorgeix de les eleccions
municipals del passat 24 de maig, en les que el nostre grup municipal, per tercera
vegada consecutiva hem tornat a guanyar, essent novament la força més votada. Una
victòria prou meritòria, que sens dubte obeeix a la feina feta durant els últims anys al
capdavant del govern de la vila.
Els i les socialistes de Palafrugell sempre hem estat a l’Ajuntament, unes vegades
governant i d’altres a l’oposició. Al llarg dels anys i fruit de les diverses conteses
electorals, hem guanyat, hem perdut i hem governat i hem anat a l’oposició, i en
alguna ocasió, fins i tot hem anat a l’oposició tot i guanyar les eleccions.
Ara fa quatre anys varem tornar a ser la llista més votada, revalidant la confiança
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majoritària dels ciutadans i ciutadanes del municipi, els resultats d’aquella contesa
electoral, al nostre entendre, portava llavors implícits dos missatges molt clars, d’una
banda la gent de Palafrugell tornava a donar-nos la confiança per formar govern i de
l’altra, demanava als grups municipals guanyadors de la contesa, PSC i Convergència
i Unió, la segona força més votada, que lideressin aquest canvi polític. Fruit d’aquesta
lectura es va formalitzar el pacte de govern que ens ha permès governar plegats
durant aquest darrer mandat, i que ha possibilitat i això és una evidència, apuntalar un
equip de govern que, des de la diversitat, s’ha demostrat prou sòlid i cohesionat.
Aquest pacte de govern ens ha permès treballar amb èxit al llarg d’aquests quatre
anys, en uns escenaris molt més complexos que pocs anys enrere ni ens plantejàvem,
amb reptes molt importants i amb molts casos, sense precedents.
I des del PSC local estem satisfets de l’acció de govern d’aquests quatre anys, hem
treballat i molt, amb total independència però alhora amb total lleialtat cap als nostres
socis de govern i amb voluntat de govern, a vegades amb més èxit i a vegades amb
dificultats, amb encerts i errors, però sempre amb absoluta i total honestedat i
sinceritat. En aquest temps hem construït la nostra història i la nostra trajectòria de
govern, hem demostrat com som, hem explicitat la nostra motivació, hem aportat la
nostra dedicació i ens avala la feina feta. Una feina feta que ens ha estat reconeguda
novament a les eleccions del dia 24, en tornar a ser, una vegada més, la força més
votada, amb una candidatura potent, engrescadora, amb gent d’experiència i gent
nova, gent del PSC i independents. Ciutadans i ciutadanes de Palafrugell, amb
diferents sensibilitats d’entendre el poble i el país però amb una vocació comuna,
treballar a favor de tota, de tota, la gent de Palafrugell, seguint la línia d’actuació del
mandat que ara acaba. I aquest equip de persones tenim l’únic compromís de treballar
per la nostra vila, amb un programa que ha estat fet des de la més estricta
responsabilitat, fruit del coneixement, de la realitat del poble i l’experiència acumulada,
amb contingut i coherència i un clar posicionament de progrés, voluntat constructiva i
afany de facilitar els principis d’equitat, igualtat d’oportunitats i justícia social pels tots
els nostre convilatans. Treballarem per un Palafrugell digne, cohesionat i sostenible,
volem implicar a la ciutadania en l’activitat del nostre, del seu govern municipal, perquè
tots formem part d’una comunitat que avança junta. Però tot això no ho podíem fer
sols, calia també donar una resposta als resultats del dia 24 que ens demanaven
trobar complicitats per tal d’afrontar aquests reptes amb garanties, i per nosaltres la
millor garantia era Convergència i Unió. La bona gestió política realitzada per les
nostres formació en coalició, durant l’anterior mandat, així com també la validació de
l’acció de govern que, al nostre entendre, evidencien els resultats de les eleccions ens
han predisposat a reeditar l’acord. Un pacte fet des de la responsabilitat política i que
garanteix, pensem, la governabilitat de la vila i que salvaguarda, alhora que suma i
reforça des de les diferències, els programes electorals respectius.
Model de poble i estratègies, que també compartim amb un altre grup, L’Entesa –
Junts per Palafrugell, i com que la política també està feta de generositat i sentit de
servei, hem cregut que seria bo sol.licitar també la seva incorporació al govern, com a
exemple de suma de voluntats i esforços. La seva acceptació a afegir-se a nosaltres,
pensem, no fa més que refermar i reconèixer la nostra feina feta en els darrers quatre
anys i reforça i cohesiona encara més el nou govern que ara tot just iniciem.
Sembla que aquest acord ha generat molts debats, amb argumentacions confrontades
i potser algunes fora de to. Ara bé, aquest acord respecte el sentit majoritari del vot
ciutadà i ningú pot al.legar el contrari. El pacte és legítim i pensem que és el més
correcte i, sobretot si repassem el seguit de reaccions desafortunades d’alguna que
emblen no veure més enllà d’interessos partidistes, el millor que es podia haver fet per
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Palafrugell.
Acabo amb una cita, com no podria ser d’altra manera, del nostre apreciat i distingit
conciutadà, Josep Pla. A Notes del capvesprol, parlant del tarannà marcadament
individualista de la gent del país, diu textualment: No hi ha res més agradable que
estar d’acord amb la gent, és molt difícil, un dels pobles més difícils en aquest sentit,
és Palafrugell, el meu poble natal, el desacord és positiu i permanent. Un dia vaig
conèixer un notari que tingué la notaria de Palafrugell durant cinc anys, havia estat
notari en altre poblacions del principat, en el moment del seu traspàs a un altre lloc,
em digué: vol creure que no he comprès mai a aquest poble, sobre els interessos més
generals, l’acord és sempre impossible, no ho havia vist mai enlloc, no ho veu així?,
però què hi podem fer?.
Bé, això és el que deia el notari de Pla, expressant-se amb l’habitual sornegueria de
l’escriptor i nosaltres, tossuts encara, ens revelem contra aquestes afirmacions, creiem
en l’acord i el consens, oferim la mà estesa a totes les formacions, perquè creiem en la
suma de voluntats i no en els interessos partidistes i personals, perquè volem governar
l’Ajuntament amb intenció, identificant les necessitats i gestionant correctament els
serveis, perquè volem governar per a tots i amb tots. El repte ens il·lusiona i
Palafrugell, sens dubte, s’ho mereix. Moltes gràcies.
Un cop realitzada aquesta operació, pren la paraula el senyor Alcalde, Juli Fernandez
per pronunciar el seu parlament:
Deixeu-me que comenci, que les primeres paraules siguin en record a la Núria Rivas,
que fa quatre anys estàvem en aquesta sala i que com tots sabeu ens va deixar una
persona amb una gran vàlua personal i política i que molts dels que estem aquí hem
après d’ella, de la seva capacitat de diàleg i de fer política amb majúscules.
També unes primeres paraules pels regidors que avui ens deixen, amb els que hem fet
aquests quatre anys de gestió conjunta, ens deixen perquè avui hem pres possessió
els nous regidors i regidores, estan entre el públic, per tant agrair també la feina que
han fet, des del govern o des de l’oposició. També saludar al Diputat que també ens
acompanya aquí, el veí de La Bisbal, Xavier Dilmé, i a tots vostès també moltes
gràcies per la seva assistència.
Per un moment donat he pensat que més que un Ple d’investidura era un ple dels
ordinaris que fem, perquè hi ha hagut algunes coses prou interessants. Intentaré
defugir d’això, donat que avui és més un acte institucional, tindrem temps per fer els
debats que toquen, als plens ordinaris, però hauré de fer algunes referències perquè
alguna de les intervencions que hi ha hagut m’hi obligaran.
Les meves primeres paraules són d’agraïment, a tots les persones que va participar a
les eleccions del dia 24 de maig, que malgrat hi va participar un 50%, és veritat que hi
ha un problema addicional de què molta gent es va quedar a casa, i aquesta és una
reflexió de futur, de què hem de fer perquè la gent cada vegada es vegi més distant de
la política i no se la sentin tant seva, una política tant important com és la municipal,
que és de proximitat, per tant, caldrà veure exactament que cal fer perquè la gent hi
participi més, segurament que hi tenen molt a dir les pràctiques que alguns partits
polítics, més tradicionals, en el passat han fet, i estem veient com al reformular coses
per aconseguir que la gent hi participi.
També l’agraïment i les felicitacions a tots els regidors i regidores que avui comencem
aquesta nova etapa, uns des del govern i altres des de l’oposició. Agrair als meus
companys de Consistori, sobretot del PSC, els que hem vingut governant i els que avui
reeditem aquest acord de govern, per la seva feina feta, per la seva dedicació i pels
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seu compromís. També òbviament a la meva família, jo amb aquestes eleccions 2015,
és la quarta vegada que soc cap de llista, la tercera que guanyo de forma consecutiva
les eleccions, la llista més votada, i això no és només mèrit meu. És mèrit meu, mèrit
de la gent que m’acompanya i també mèrit de la meva família que, en aquest cas,
m’acompanyen i aguant a vegades el meu mal humor i la meva situació d’estrés, per
tant, els meus fills, la meva mares, la meva parella que és aquí, i també a ells donar-lis
les gràcies perquè no sempre és fàcil fer política i sobretot en aquests moments de
complicacions.
I també, com no, agrair el suport dels grups de Convergència i Unió i l’Entesa, en
aquesta votació que m’ha permès la reelecció. Jo crec que hem fet un acte, un acord
polític, que després intentaré explicar els motius, que satisfà el que és una
reivindicació de la política, i és intentar fer acords que siguin amplis, transversals, i que
siguin acords al servei de la ciutadania.
Per tant, segurament que aquest pacte que hem fet, després del resultat de les
eleccions municipals, donava diferents interpretacions, totes legítimes, i veient com a
mi m’ha tocat aquests dies lidiar en tota la província, diferents pactes, és per fer un
llibre amb tota la intensitat, perquè se n’han vist de tots colors. I finalment, és veritat
que els partits polítics tracem unes línies mestres o bàsiques però després no ens
podem obviar de la realitat local de cada municipi, que això a vegades és molt difícil de
gestionar, i per tant jo crec que qualsevol pacte és legítim, qualsevol pacte es pot
entendre i no hi ha una fórmula única per dir que aquest pacte és bo i aquest pacte és
dolent, en tot cas, sempre s’ha de respectar la voluntat dels ciutadans i també la
voluntat de les formacions polítiques que opten per fer un acord definitiu. Aquí el
nostre portaveu, del PSC, ho ha dit, a l’any 2007 em vaig quedar a l’oposició i la meva
reacció i la del meu grup no va ser en cap mesura la que hi ha hagut aquests últims
dies a les xarxes, en aquells moments no hi havia tantes xarxes, és possible, al 2007
no estaven tant avançades, però òbviament l’actitud i algunes coses que hem vist,
deixen bastant que desitjar del que ha de ser el comportament normal de càrrecs
electes que estan destinats a ser regidors i regidores del nostre ajuntament. Per tant,
dic jo que és una interpretació legítima, clar que hi havia diferents fórmules, nosaltres
hem optat per reeditar el pacte de CiU i PSC, també hi havia la fórmula de fer un pacte
d’Esquerra i Convergència i Unió. No hi havia la fórmula, perquè crec que amb el
senyor Piferrer el primer dia ja varem coincidir, en una conversa de deu minuts, que un
havia d’estar a l’oposició i l’altre governant, era obvi que aritmèticament sumàvem 14
però era obvi que eren dos projectes diferents, dos estils diferents o sigui que uns o els
altres havíem d’estar a l’oposició, amb això si que hi va haver acord unànime i ràpid,
perquè òbviament la ciutadania havia dit que un dels dos havia d’estar a l’oposició,
s’hagués entès molt poc compacte PSC i Esquerra Republicana, s’hagués molt poc,
malgrat que aritmèticament era possible, però jo entenia perquè un dels dos estigués
governant i els altres liderant l’oposició.
El pacte que hem fet nosaltres en aquest moment és reeditar el pacte de l’any 2011,
llista més votada, amb la tercera formació política, Convergència i Unió, i també la
incorporació de l’Entesa. Nosaltres entenem que el pacte que es va fer l’any 2011 i
també fruit de les eleccions, les eleccions es poden interpretar de moltes maneres,
fixeu-vos que l’endemà o la mateixa nit de les eleccions, cap partit ha perdut, tothom
ha guanyat, és molt estrany això, però quan surten les cúpules dels partits, ningú ha
perdut i evidentment hi ha partits que ho han fet, en aquest cas el PSC ha perdut
estrepitosament a Catalunya i a molts municipis, per tant, que surtin els líders dient
que no passa res, malgrat que hem perdut molts vots, alguna cosa sí que hem perdut
pel camí, per tant, crec que fora bo que els polítics responsables assumim que en
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algunes coses tampoc som prou clar a l’hora de dir els resultats de les eleccions.
Aquí és legítim que la primera formació política i la llista més votada sumés amb la
tercera i incorporéssim la quarta, que és l’Entesa. PEC i Convergència i Unió, perquè?,
perquè nosaltres interpretem que les dades de les eleccions, que es poden interpretar
de formes molt diferents, en cap cas va ser un vot de càstig al govern, perquè si ho
hagués volgut ser, segurament que el PP seria a aquest consistori, segurament que
l’Entesa no hagués perdut dos regidors, segurament que jo hauria perdut regidors i
Convergència també i potser Esquerra Republicana hagués pujat força més, per tant
no és un resultat electoral fruit d’un càstig al govern, és un resultat electoral fruit d’un
reajustament de formacions polítiques que ha fet que algunes desapareguin del
plenari, altres baixin, i això fa un trasbalsament de vots, que si us entreteniu a fer la
matriu de traspàs de vots veureu on han anat, i hi ha hagut aquesta nova composició
del consistori. Però és veritat que no és un pacte anti natura, ni molt menys, un pacte
anti natura és per exemple el que s’està fent ara a Begur, això sí, o el que s’ha fet a
Llançà, sense que el meu partit l’aprovi, això sí que son pactes anti natura, on se
sumen tres formacions per tirar al carrer a la llista més votada, i això és el que fa que
la gent no confiï en la política, no aquest pacte que fem avui. En un xarxa he vist que
fer pactes com aquests és el que fa que la gent no vagi a votar, en tot cas són molt
més perillosos altres pactes que he vist a nivell de província i que sí que posen en risc
la credibilitat de la política en termes generals, per tant, hem fet un pacte que a més a
més sumem les tres formacions, 4.269 vots, que és el 60% de la gent que va anar a
votar, per tant jo crec que ningú pot qüestionar que és un pacte molt transversal i molt
sòlid, no estem davant d’un pacte anti natura, i no estem tampoc en la situació, que
també ho he vist a les xarxes, com si el PSC hagués guanyat el vot anti
independentista, escolteu, jo no soc anti res, jo soc un demòcrata convençut i a la
meva llista hi ha gent que és independentista i jo crec que hi ha hagut gent que ha
votat al PSC i que segurament també és independentista, però d’això a dir que els
meus vots són bàsicament i en gran part, independentistes crec que és un insult a la
gent que ens va votar a nosaltres, la gent que va votar al PSC ho va fer per les sigles,
pel candidat, per la feina feta i per l’equip que teníem, i aquí segurament que hi ha de
tot, per tant jo vull deixar clar que no és aquest l’element que ha fet que el nostre grup
hagi sigut, per tercera vegada, la llista més votada.
Però mireu, aquí el propi Albert Gómez ha dit alguna de les coses que ha justificat el
pacte amb nosaltres i el perquè no amb Esquerra Republicana, i jo crec que s’ha
oblidat la raó més important, i en tot cas, si no és així, després que m’ho digui. Jo crec
que és la raó de la confiança entre les persones, la política també és confiança, i és
veritat que nosaltres, hem vist alguna forma de gestionar d’Esquerra republicana, quan
han tingut la responsabilitat de governar i no ens va agradar, i no ens generava
confiança, jo crec que en aquest cas, hem governat quatre anys i la qüestió de la
confiança entre les persones també ha primat bastant per tornar a reeditar el pacte, i
vistes les reaccions posteriors al pacte, jo crec que algú encara ara està més
convençuts que aquest era el millor pacte possible en ares al dia a dia de Palafrugell i
en ares a la confiança en el que és la relació amb les persones. Per tant, aquest pacte
es reedita per la feina feta, perquè tenim molts projectes començats i que ja estan en
via de començar a caminar, ell ha fet una llista i no seré jo qui ara ho completaré, però
evidentment tots inclosos en el pacte de govern i també perquè és pacte que pensem
que dona resposta a les necessitats bàsiques que té el nostre municipi, no és pacte
que s’hagi fet als despatxos, ni de Duran i Espadalé, que feina han tingut aquesta
setmana per solucionar els temes interns que tenen de partit, ni és un pacte que fa
alcalde a un senyor que està sempre a Barcelona o Girona solucionant els seus
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problemes de partit, no és això, és un pacte que fa alcalde a un senyor que ha guanyat
les eleccions, i que vol treballar pel poble i alhora vol ser Diputat al Parlament de
Catalunya, en aquest mandat que tenim, que ja he anunciat que no tornaré a ser cap
de llista perquè ja no ho volia ser a l’any 2012. per mi i crec que per la gent de
Palafrugell hauria de ser una satisfacció que al nostre Consistori tinguem dos Diputats
al Parlament de Catalunya, hi ha hagut fins a un tercer en l’anterior mandat, i jo crec
que això és motiu de satisfacció, segurament que si analitzem el nombre de regidors
en relació als Diputats, som dels ajuntaments que més en tenim i això ja hauria de ser
un motiu de satisfacció i no per això vol dir que l’alcalde no treballi pel poble.
Tampoc és un pacte que sigui el pacte, com s’ha dit, de l’engany, o el pacte que fa
vergonya, són paraules lletges en política i aquí no s’ha enganyat a ningú, s’ha fet un
pacte entre la formació més votada i dues formacions addicionals, per tant, escolteu, jo
vull reivindicar la feina feta, vull tornar a posar de manifest quins són els meus
compromisos com a alcalde, que són els que vull intentar proposar, un compromís
amb el que és la forma de gestionar la política, jo crec que durant quatre anys hem fet
una política de transparència, hem fet una política de participació, amb defectes, que
cal avançar molt més i millorar els sistemes de participació, hem fet una política al
costat de la gent, sobretot per estar al costat de la gent més necessitada i per tant això
és el que en aquests moments, nosaltres avui reeditem.
El meu compromís és estar al servei de la gent de Palafrugell, seguir amb el rigor
econòmic, com s’ha mostrat aquests quatre anys, fer una aposta clara pel que és una
nova política amb transparència i participació i estar al servei de les persones, sobretot
la gent més feble, aquelles persones que tenen problemes amb l’habitatge, serveis
socials, amb les polítiques d’ocupació, estar per l’activitat econòmica, turisme, comerç i
sector surer com a elements de referència, aquests són els meus compromisos com a
alcalde i que volem assolir com a govern.
I deixeu-me que faci unes referències al que s’ha dit aquí. El senyor Girbal ha dit que
no li agrada el pacte que parteixi l’alcaldia, ho compartim, a mi tampoc m’agraden,
però la política és això i no es pot dir mai que una cosa és innegociable, no hi ha res
innegociable a la vida, s’ha de poder negociar tot, un bon demòcrata ho ha de poder
negociar tot, malament fem si tenim línies vermelles, per tant, és qüestió de negociar. I
és veritat que no ha sigut aquest grup polític el que va instaurar a Palafrugell la idea de
partir alcaldies, en tot cas, aquest grup polític la va patir el 2007 quan es va fer un
pacte de so anys i mig i un any i mig, però sí que és veritat que tal com hem vist que
queden molts ajuntaments en aquestes eleccions municipals, si no es fa una llei nova
o comencem a acostumar-nos a cada vegada votar dos o tres alcaldes en cada elecció
municipal, perquè ho estem veient en molts pactes on hi ha hagut el tema de canvis
d’alcaldies, per tant, jo crec que és veritat que, encara que no fos la meva primera
opció, finalment també vull dir el perquè, el perquè el nostre grup ha acceptat cedir
l’últim any l’alcaldia al senyor Gómez, hi ho diré amb tota franquesa. Ho vaig fer per
dos motius bàsicament, per un motiu de reconeixement a la feina feta, a la confiança
de governar vuit anys junts i per confiança, aquests són els dos motius pels quals jo
vaig decidir a dir a l’Albert que l’últim any ell seria l’alcalde. Perquè?, perquè també
crec que és de justícia, vuit anys governant junts, un projecte polític junts, fent-lo de
forma conjunta, és normal que l’últim any pugui ser ell l’alcalde, i no ho veig com un
mercadeig d’alcaldies, el que sí va ser un mercadeig d’alcaldies és el que es va fer vuit
anys enrere, aquesta la veig més com un reconeixement, i per tant, jo crec que en la
política no hi poden haver qüestions que siguin mai innegociables, i és veritat que s’ha
de ser coherent i s’han de fer pactes coherents, però en tot cas, senyor Girbal, la seva
formació, aquests últims dies, a nivell estatal, no està precisament donant lliçons d’això
PLE2015/10 de 13 de juny de 2015

17

perquè hi ha llocs que li interessa pactar amb uns i en llocs amb uns altres, per tant,
ara es començarà a veure quines decisions prenen, per tant, també és bo que
aquestes formacions emergents que fins ara no han governat i ara començaran a ferho, ara veurem, com es diu tradicionalment, de quin peu calcen, perquè és molt fàcil
des de l’oposició, criticar-ho tot, però finalment també has de governar.
I una última reflexió al company Piferrer. És veritat que en política es pot justificar tot i
tot s’hi val, tindrem temps per parlar durant quatre anys, jo només els hi recepto una
qüestió que és, que és veritat que nosaltres intentaré treballar pel poble, espero les
seves propostes, que siguin algunes més que les del mandat anterior, per cent. És
veritat que han participat en molts plens que hem fet, però si l’activitat en la política es
mira en mocions, els hi dic que ho repassin, vint mocions en aquests anys i d’aquestes
vuit en relació al procés. I si vostè la crítica del dia a dia passa perquè l’Ajuntament ha
multat per portar el CAT i perquè l’Ajuntament no ha pagat les dues factures de l’AMI,
alguna cosa més. I pel que fa al Plec d’escombraries, que és veritat que portem retard,
però jo m’estimo més repassar-me el plec d’escombraries i fer-lo bé, que no pas
prioritzar com vostès en el mandat anterior i que a l’Ajuntament li costi 240.000 euros
les peixateries fetes per vostès amb urgència, m’estimo més esperar una mica més,
fer-ho bé, abans que després paguin els ciutadans. La mesquita no es preocupi, la
faran ara els seus propietaris en el seu espai, i en tot cas vostès ja varen dir el que
varen dir en el seu moment, que no passa res, es va tirar enrere el procés, però millor
tirar-lo enrere a temps que no pas consolidar-lo i fer-ho malament. A mi m’hauria
agradat que quan jo, en els plenaris de l’any 2010 els hi deia que lo de les peixateries
era incorrecte, m’haguessin fet cas perquè ens haguéssim estalviat 240.000 euros de
les arques municipals.
En qualsevol cas, com a alcalde, molt agraït a tothom, mà estesa per tirar endavant el
nostre poble, hi ha moltíssima feina per fer, molta per fer. Deixar molt clar que en
quant al procés, en el pacte ho diu i ho he dit abans, jo no soc anti independista, al
contrari, soc dels que defenso que si no hi ha cap proposta seriosa que ens permeti
votar la nostra relació Catalunya – Espanya d’una manera immediats, segurament els
que no soc independentistes com jo, ens farem independentistes, ho estic dient fa molt
temps. I el meu respecte com a alcalde a les institucions, totes, al Parlament de
Catalunya sempre, al President de la Generalitat sempre, sigui el 27 de setembre o
sigui quan sigui però tenen el meu respecte com a alcalde. El que aquest alcalde no
farà mai serà res il.legal, ho dic perquè ho tingueu en compte, res il.legal, perquè si un
alcalde fa alguna cosa il.legal o incompleix la Llei, com li puc demanar jo als ciutadans
que les compleixin, per tant, no faré res que estigui al marge de la Llei.
Moltes gràcies, molt bon dia i a treballar tots plegats.

Un cop finalitzat el discurs es dóna per finalitzat l’acte, essent un quart de dues del
migdia.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent un quart de dues
del migdia. En dono fe.
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Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia XXX.
El secretari,
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L'alcalde,
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