AJUNTAMENT DEL CATLLAR

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE MOCIÓ DE CENSURA AL SENYOR
ALCALDE ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les dotze del migdia del dia onze de juny
de dos mil setze, es reuneixen a la Sala de Sessions els membres electes
d’aquest Ajuntament que tot seguit es relacionen, per tal de celebrar sessió
extraordinària per tractar la moció de censura presentada contra l’alcalde senyor
Antonio López López.
Hi assisteixen:
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Antonio López i López
Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT QUE HA DE PRESIDIR LA
SESSIÓ.

El secretari de la corporació informa que en compliment del què disposa l’article
197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, cal
procedir a constituir una mesa d’edat que ha de presidir aquesta sessió i que
havent d’estar formada pels membres electes de major i menor edat, resta
formada pel senyor Joan Morlà Mensa, com a president, i el senyor Ilé Gomis i
Quintero, actuant de secretari el que ho és de la Corporació.
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2.

DEBAT I VOTACIÓ RESPECTE DE LA MOCIÓ DE CENSURA
PRESENTADA CONTRA EL SENYOR ALCALDE ANTONIO LÓPEZ
LÓPEZ.

Acte seguit els procedeix, per part del senyor Ilé Gomis i Quintero, a donar
lectura al text de la moció de censura presentada contra el senyor alcalde
Antonio López López que diu el següent:
“MOCIÓ DE CENSURA A L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR 31 de maig de 2016
Atesa la situació d'inestabilitat que pateix l'Ajuntament del Catllar governat en
minoria per quatre regidors del PSC amb manca de capacitat per arribar a
acords amb cap dels quatre grups municipals de l’oposició.
Atesa la situació de paràlisis provocada per la NO acceptació de les
consideracions generals expressades per l'oposició davant els pressupostos
municipals 2016.
Atesa la mala fe d'atribuir a l'oposició totes les problemàtiques derivades de la
incapacitat de gestionar els conflictes del dia a dia de l'equip de govern.
Atesa la manca de confiança i opacitat de l'actual equip de govern.
Atesa la voluntat de sumar esforços davant les dificultats, entenent que la unitat
d'acció política no consisteix en què hi hagi unanimitat de pensament, però sí
homogeneïtat i compromís per treballar conjuntament pel bé comú i l'interès
general del nostre poble.
Atesa la necessitat de trobar noves vies de consens i de treball conjunt que
retornin la governabilitat al nostre Ajuntament.
Joan Morlà Mensa, amb DNI 39661568T, (UNICAT)
Teresa Maria Canela i Armengol , amb DNI 39669370M, (UNICAT)
Maria Goretti Gatell i Anglès, amb DNI 39706615J, (CiU)
Joan Díaz i Rull, amb DNI 39720781B, (ERC)
llé Gomis I Quintero, amb DNI 48002506B, (ERC)
Marcelo Javier Tarantino Mingo, amb DNI 49651581D (lC-V)
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actuant en condició de regidors i regidores d'aquest Ajuntament del Catllar, com
millor procedeix en Dret
EXPOSEM
Que d'acord amb allò que disposa l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General (en endavant LOREG), modificat per la
Llei Orgànica 8/1999, la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener i l'article 53 del
Decret 2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en tot allò que no contradigui la LOREG, presentem moció de
censura contra el senyor alcalde ANTONIO LOPEZ LOPEZ, pet tal que sigui
sotmesa a votació del Ple de l'Ajuntament, d'acord amb els requisits legalment
establerts:
Primer.- La moció de censura presentada compleix el requisit de l'article 197.1
lletra a) de la LOREG, ja que és proposada almenys per la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, atès que el nombre legal de
membres de la Corporació és de 11, i els regidors/es proposants són 6. A part,
cap membre proposant pertany al grup municipal al qual pertany l'alcalde.
Segon.- La present moció, en compliment del que estableix l'article 197.1 a) de
la LOREG, proposa com a candidat a l'alcaldia al senyor ]OAN DÍAZ l RULL
(ERC), qui accepta de forma expressa aquesta condició de candidat amb la
signatura de la present moció.
Tercer.- En compliment d'allò que estableix l'article 197.1 lletra b) de la LOREG,
el Secretari de la Corporació ha d'autenticar les signatures dels regidors sotasignants.
SOL·LICITEM D'acord amb allò previst a l'article 197.1 lletra c) que sigui
convocat el Ple per a les 12 hores del desè dia hàbil posterior al dia d'entrada
d'aquest escrit al Registre General de Ajuntament del Catllar, és a dir, per a les
12 hores del dia 11 de juny de 2016, i es convoqui als regidors/es a l'esmentat
Ple. l sol·licitem al Ple de l'Ajuntament del Catllar que prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Censurar la gestió del senyor Antonio Lopez Lopez com a alcalde del
Catllar i destituir-lo del seu càrrec.
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Segon.- Proclamar al regidor d'aquesta Corporació, el senyor Joan Díaz i Rull,
com a alcalde, atès que ha estat proposat com a candidat en aquesta moció de
censura.
Tercer.- Comunicar els cords precedents a qui en dret procedeixi.
ACCEPTACIÓ DE CANDIDATURA
Jo Joan Díaz i Rull veí del Catllar amb DNI 397207818, regidor d'ERC a
l'Ajuntament del Catllar, accepto de manera expressa la meva candidatura com
alcalde en la present Moció de Censura i, per a que així consti signo aquesta
acceptació al Catllar.
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que les signatures que consten en aquest
document corresponen a cadascuna de les persones que s'indica per haver
estat efectuades davant meu.
Així mateix es deixa constància que aquesta moció de censura a l'alcalde
compleix els requisits que estableix l'article 197.1 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General.”
Acte seguit pren la paraula el regidor proposat com a nou alcalde en la moció
de censura presentada, el senyor Joan Diaz i Rull, el qual exposa:
“Bon dia a tothom, en aquest parlament que em pertoca fer, voldria explicar els
motius que ens han portat a presentar la moció de censura que ha motivat
aquest ple. Fins al dia d’avui, els proposants de la moció ens vam conjurar per
tal de no fer declaracions que contribuïssin a fer enrenou i entrar en una batalla
dialèctica a través dels mitjans que no aportaria res a la situació o permeteume, al tràngol que suposa per a tothom una moció de censura.
El motiu únic i principal per embrancar-nos doncs en aquesta moció ha estat
pensar en El Catllar la seva gent i superar una situació d’ingovernabilitat que
lluny d’arreglar-se s’ha anat enrarint dia rere dia d’aquest últim any. I és que
governar significa ser capaç de bastir majories que permetin dur a terme
accions en benefici de tots, i per fer-ho especialment si no es disposa d’aquesta
majoria cal ser especialment generós i transigent amb els posicionaments de la
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resta de grups integrants de l’Ajuntament, i això ha estat el què l’alcalde i l’equip
de govern que es censuren no han volgut o no han sabut fer.
La legislatura va començar amb un ple de constitució de la corporació en què
l’alcalde va ser proclamat per ser la força més votada malgrat que va rebre
menys suports dels regidors electes 4, pels 5 que vaig obtenir gràcies al vots
de tots els signants de la moció a excepció d’una regidora que va abstenir-se
argumentant sobradament el sentit del seu vot com recull l’acta d’aquell ple. En
aquell mateix ple, després de felicitar el nou alcalde, vam ser diversos els grups
i els parlaments que l’interpel·làvem a ser generós i conscient que començava
un govern difícil des de la minoria.
En el primer ple després d’aquest va començar a quedar clar que el missatge
no havia estat entès i sense cap consulta als grups de l’oposició va presentar
propostes d’una junta de govern que despullava al ple de les seves
competències i una periodicitat dels plens que no ens permetria desenvolupar
la labor de control al govern. Evidentment van ser rebutjades. Després d’això i
de parlar-ne i arribar al consens li vam aprovar una junta de govern que facilités
la feina del seu equip.
En aquest moment permeteu-me explicar que al llarg de l’any la majoria de les
mocions presentades per l’equip de govern i oposició han estat aprovades per
unanimitat en el benentès que eren positives pel Catllar, i algunes d’elles
certament de calat polític, com és el cas de les ordenances fiscals, en què vam
pactar una abstenció que va permetre aprovar-les un cop incorporades les
nostres esmenes, tot i algunes discrepàncies en alguns punts.
Ara bé, hi ha hagut una sèrie de mocions que ens hem vist obligats a rebutjar,
i les causes sempre han estat les mateixes, la falta de transparència a l’hora de
presentar-les, no disposar d’elles en les juntes de portaveus on s’havien de
discutir, la no correspondència del contingut que se’ns havia exposat amb el
text que arribava al ple, o la impossibilitat d’esmenar-ne el contingut en molts
casos ens temem per respondre a intencions o compromisos poc clars. Tots
aquests retrets se li han fet en múltiples ocasions a l’alcalde dins i fora dels
plens i figuren a les actes dels mateixos que poden ser consultades per tothom
qui hi tingui interès.
Capítol a part mereix la proposta de pressupostos i la seva tramitació. Els
pressupostos són l’eina més important i imprescindible que necessita aprovar
un govern per poder dur a terme projectes que facin avançar el poble, però
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alhora on cal ser més curós i responsable perquè del seu contingut en depèn el
present i el futur del consistori. I aquí ens vam trobar amb tres entrebancs: per
una banda comptava amb un gruix d’ingressos de 750.000 euros procedents
d’una reclamació a un únic pagador que no es disposa de la certesa d’obtenir i
que habilitaven una despesa que endeutaria l’Ajuntament de no produir-se, que
no se’ns va consultar sobre el contingut que crèiem que havien de tenir sinó
que se’ns demanava una adhesió als mateixos a canvi d’incorporar algun
element que proposéssim sense renunciar però a les seves propostes, i
finalment falta de rigor, d’informació i informes tècnics respecte la viabilitat
d’alguns projectes. Tot això no ens va deixar altre opció que rebutjar la proposta
de pressupostos.
Aquesta situació, i l’ús pervers i malintencionat d’aquesta presentant-nos
falsament a la població com si en oposéssim a algunes iniciatives que l’alcalde
reconeixia en ple que havia adoptat dels nostres respectius programes
electorals, ens han portat finalment a decidir-nos a fer el pas i mirar de bastir
una majoria de govern per poder tirar endavant un programa de govern
responsable i realista que reculli els principals trets dels nostres programes.
Un cop acabat aquest petit memorial de greuges, també vull que quedi clar que
la legitimitat d’aquesta moció queda fora de tot dubte. La suma dels vots de les
nostres formacions que van posar la seva confiança en el nostre criteri
representa el doble dels obtinguts pel PSC, un partit que al Catllar esgrimeix
que ha de governar la força més votada, però que a les nacionals espanyoles
ha reivindicat el dret i ha intentat formar coalicions per desbancar la que va ser
la força més votada. Criteris volubles segons la situació vaja.
Queda doncs posar-se a treballar intensament pel Catllar els 3 anys que queden
de legislatura per endavant, convençut que amb el compromís i l’entesa entre
els membres del nou govern, serem capaços de treballar com un equip i per fer
front a les necessitats i anhels dels catllarencs i catllarenques.
A tall d’exemple, vetllarem des del primer dia perquè s’acompleixin les obres i
terminis de les depuradores que han de donar servei a les urbanitzacions de
ponent del municipi, alhora que reclamarem que es completi el sanejament
integral del Catllar donant una solució al sector de la Bonaigua, Mas Blanc, els
Cocons, Pinalbert i Parc de Llevant que van quedar fora del projecte en curs.
Reestudiarem el projecte d’escola de música a la que cal donar solució amb
urgència, així com a l’actualització de l’enllumenat més antic d’algunes
urbanitzacions en compliment de la legislació vigent, i estudiarem amb rigor la
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viabilitat i idoneïtat d’algunes infraestructures llargament reclamades per la
població.
Ens hem proposat que l’Ajuntament guanyi en transparència i participació
ciutadana, pel què hi haurà un regidor encarregat de reforçar aquesta faceta, a
part de tenir-me sempre a la disposició de tots els catllarencs.
Finalment, vull expressar que seguiré treballant per convèncer al regidor Carles
Guillen perquè s’integri a l’equip de govern alhora que li agraeixo el sentit
responsable del seu vot.
Per altra banda confiant que els regidors del psc sabran realitzar una oposició
lleial, em comprometo a tenir sempre la porta oberta a escoltar i considerar les
seves aportacions o esmenes en benefici del Catllar.
Moltes gràcies”
Acta seguit pren la paraula l’actual alcalde, senyor Antonio López López, el qual
exposa:
“Benvolguts veïns i veïnes, autoritats

Ens reuneix avui aquí, saló màxim de la democràcia al nostre municipi, una
acció que es passa la democràcia pel folre. ( Per cert, vaig suggerir que
celebréssim la sessió a la sala del centre cultural perquè hi hauria cabut tothom
i més còmodament però alguns membres de l’oposició ho van impedir ).
Hace aproximadamente 5 años mi compañera Montse y Yo le dimos la alcaldia
a CiU y este es el pago que recibimos a cambio, unos dias antes de la votacion
recibi un mensaje de la señora Goretti que decia: Felicitats crec que has escollit
la millor opció, no te’n penediràs, estic segura que la nova etapa que avui hem
iniciat junts per treballar pel nostre estimat poble del Catllar serà molt fructífera.
Goretti 1-6-2011 a les 20,30.
La otra opción era pactar con UNICAT, este partido que según ella era tan malo,
pero hoy pacta con el.
Deia que no assistim a un acte que respecta la democràcia perquè la
democràcia no és, senyores i senyors, només votar. Si fos això, en fer-ho cada
quatre anys n’hi hauria prou. Tampoc no és que a la casa de tots que és
l’ajuntament votem molts cops les qüestions que debatem. La democràcia és
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moltes coses més, però una de les principals, potser la primera , és el respecte
a les decisions dels ciutadans i les ciutadanes. I no fa pas gaire que van parlar.
Tot just fa un any. I ho van fer molt clarament. Més del 30 % pels socialistes, el
21 per UNICAT, el 18 % per CIU, el 15 % per ERC i el 7 % per ICV.
Malgrat aquest resultat, des del primer moment alguns no van acceptar el
veredicte popular i van començar a maquinar. El que no havien aconseguit a
les urnes volien aconseguir-ho d’amagat, als despatxos i en secret. Els qui avui
votaran i algun altre personatge que durant anys ha influït molt al poble i per
segona vegada ha canviat de camisa i ha dirigit les negociacions en molt bona
mesura, que aquí ens coneixem tots i ho sabem tot.
La transparència i el joc net d’unes eleccions pervertides amb ocultació i la
compra-venda de voluntats: jo et dono això i tu em dones allò, jo aquest cadira
i tu aquella altra. I vet aquí que es proposa com alcalde una persona que va
obtenir només un 15 per cent dels vots. Avui El Catllar tindrà una persona al
davant com alcalde amb un respectable però molt minso suport popular. Això
sí, tindrà el suport d’uns regidors i regidores que practicaran el pitjor de la
política: l’aprofitament del transfuguisme, la conspiració d’amagat, el pacte de
perdedors per suplantar la voluntat popular.
Els motius són desconeguts. Ni s’han explicat ni s’explicaran perquè són
inconfessables i vergonyants. Van dir que farien una roda de premsa i encara
l’esperem. Els ciutadans del Catllar s’han hagut de conformar amb 13 línies de
la comunicació que van entrar al registre.
Han callat perquè no han trobat motius, perquè no poden explicar res que no
sigui l’afany del poder pel poder, la no acceptació de la voluntat ciutadana ni els
veritables motius.
Perquè les acusacions de falta de capacitat d’acordar es desmunta per si sola
si mirem que en un any hem arribat a 64 acords majoritaris al nostre ajuntament
dels 75 presentats als plenaris – les actes ho demostren -.El 83 % per majoria
absoluta
Tampoco nos pueden acusar de falta de conexión con la gente aunque ya veo
que lo que dicen en las 13 líneas de justificación es falta de conexión con la
oposición. Pues bien, a mí me importa más el contacto con las persones y sus
problemas que con los de ustedes, sinceramente. Por eso en solo un año me
he reunido con más de 400 personas de entidades, asociaciones y vecinos en
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general, y hemos realizado decenas de actos culturales, deportivos, festivos y
sociales desde el ayuntamiento y en colaboración con entidades del pueblo.
615 decretos, 23 licencias de obres, 8 de actividades, 104 plusvalías, Trabajos
por valor de más de 300.000€ en gestión de aguas y 200.000 más previstos en
lo que queda de año, solución de agua potable en varias urbanizaciones que
tenían problemas de agua potable, varios planes urbanísticos aprobados,
gestión para que en nuestro municipio se instale una escuela en inglés, que ya
han iniciado las obres, programación cerrada de las fiestas de Sant Joan, Fira
de Sant Jaume, Festes Mayor d’agost, y 4 exposiciones cerradas hasta final de
año. Hemos creado en este año una revista municipal que ha sido muy bien
acogida por la población como herramienta de comunicación, así como una
APP que ha sido referente en la comarca de comunicación diaria de toda la
programación municipal y con la cual los vecinos nos pueden comunicar las
incidencias, en estos pocos meses de vida más de 45 incidencias enviadas y
con un 80% solucionas.
Tampoco nos han podido acusar de mala gestión económica. Cerramos 2015
con un millón cien mil euros de remanente y a día de hoy quedan 600.000 euros
en caja.
Esos no son los motivos y ustedes lo saben. Las verdaderas causas es que no
sufren que unos trabajadores como nosotros podamos servir a nuestros
ciudadanos desde la máxima institución del Catllar. No lo sufren. ¿Cómo van a
ser éstos y éste alcalde en particular, un electricista, alcalde? A uno de ustedes
ya se le escapó en público y tuvo que rectificar. ¿Y cómo los que sabemos de
qué va la cosa, ahora que podemos, no vamos a dar la campanada y nos
unimos aunque sea de cuatro partidos diferentes y echamos a ese? (Bueno,
quizás cinco partidos porque uno está dividido en dos)
Esa es una causa inconfesable y la otra el poder por el poder, a cualquier precio,
aunque se tengan hoy que poden colorados y no sepan explicarlo. Ni un
programa común, ni un proyecto para el pueblo. Nada hemos oído. ¿Cómo lo
van a tener si son tan diferentes unos de otros? ¿Cómo lo van a tener si tienen
en su seno a una tránsfuga, a uno que su partido habla de la nueva política y
de que no participa en ninguna conspiración con tránsfugas pero ha firmado
una? ¿Qué proyecto para el Catllar con CDC de nuevo supeditada a ERC
firmando una nueva renuncia a tener personalidad propia i dividida?
¿Cómo quieren gobernar nuestro pueblo? ¿Con un simple ejercicio de cambio
de sillas?
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No voldria acabar les meves paraules sense agrair molt profundament a tots els
veïns i veïnes que ens van donar el seu suport. No us oblidarem. 515 persones
per les que us asseguro que continuarem treballant, incansablement,
infatigablement, ja em coneixeu i ens coneixeu. I per la resta de catllerencs i
catllerenques perquè malgrat que no ens vau votar, hem treballat i treballarem
per defensar els vostres interessos i no els dels regidors i regidores de
l’ajuntament.
I un agraïment també al meu partit, el PSC que ens ha ajudat i ha defensat i ho
continuarà fent, també en podeu estar segurs.
Deixeu-me dir una cosa personal, un sentiment del cor i un pensament del cap:
“Moltes, moltes gràcies per l’honor que m’heu fet de ser l’alcalde d’aquest
fantàstic poble. El millor són la nostra història, els nostres monuments, el nostre
patrimoni natural, sí, és cert. Però el millor sou vosaltres. Estar al vostre servei
ha estat el millor honor que podia obtenir a la meva vida i mai no us ho podré
agrair.
Però dit això, també us vull dir que no defalliré, ni jo ni els meus companys.
Podeu estar ben segurs que restem al vostre servei els tres anys que falten de
mandat i els propers i els següents. I ja que han pres la principal decisió d’un
poble per vosaltres, sabem que d’aquí a tres anys tornareu a tenir la paraula.
Però no deixeu d’expressar-la cada dia com ho veniu fent. El Catllar té un ric
teixit associatiu en tots els ordres i els socialistes continuarem ajudant-vos a
partir d’ara des de l’oposició. Que serà contundent i ferma però també de mà
estesa per treballar pel Catllar que és l’únic que ens mou. Ni les cadires, ni el
poder, ni les conxorxes, ni les traïcions. La fidelitat al Catllar que vol dir a
cadascun els seus homes i dones. I us ben asseguro que us tinc ben presents
a tots i cadascun dels veïns en aquests moments.
Fins ara mateix, perquè la tasca continua.
I continuarem treballant per tots aquests 3 anys i els següents, nosaltres i els
que vinguin darrera nostre.
Vull aprofitar també aquest parlament i atès que hi ha molta premsa present per
dir que aquests dies s’ha dit moltes vegades que si el Catllar, l’alcaldia del
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Catllar, estava supeditada a pactes en d’altres administracions, ajuntaments,
Consell Comarcal, Diputació, etc.
Vull dir que jo he demanat als meus companys i a la direcció del meu partit que
lo que avui passi aquí no tingui res a veure amb el que està passant en altres
municipis o en altres institucions.”
Tot seguit pren la paraula el regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds, senyor Marcelo Javier Tarantino Mingo, el qual exposa:
“Avui no és un dia alegre ja que no hi ha res a celebrar. És la primera vegada
que ena questa casa es presenta una moció d’aquest tipus i ens hem vist forçats
a presentar-la arran la irresponsabilitat i la temeritat amb la qual pensaven
invertir els diners públics posant en gran risc l’estabilitat econòmica del municipi.
El que clarament va caracteritzar aquest govern respecte de l’anterior van ser
les constants acusacions contra l’oposició, d’aquesta manera no és d’estranyar
que la política estigui en dubte i que cada vegada hi hagi més descrèdit. Tota
aquest mobilització ciutadana mereix, almenys, una reflexió perquè pot parlarse, sense exagerar, de veritable atipament davant la manca de claredat,
sinceritat respecte i capacitat de gestió responsable.
D’altra banda cal reconèixer la importància vital que tenen les entitats en el
nostre municipi ja que són centres de trobada, de creativitat, i d’autorealització.
Per tant no se’ls ha de faltar al respecte prometent-los coses que no es poden
complir, utilitzant-les en benefici propi i sembrant la discòrdia entre persones.
La forma de fer política d’aquest govern és molt predictible, sempre utilitzen el
mateix sistema, no essent clars, ocultant els veritables objectius i no
consensuant amb l’oposició cap projecte, solament en alguns casos i solament
per buscar complicitat i repartir culpes com en el cas del futbol.
Per contra, hauríem d’haver actuat amb intel·ligència serietat i humilitat,
presentant projectes des de la seva gestació per sotmetre’ls a debat i consens
ja que al ser minoria seria la forma més efectiva de portar-los a bon port.
Sumant tots aquests motius ens adonem de perquè l’alcalde no ha estat capaç
d’arribar a un acord amb cap regidor de l’oposició. Potser sigui aquest el
moment per dotar-se d’una gran dosi d’autocrítica.
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Per finalitzar vull manifestar que estic molt orgullós d’haver conegut de ben a
prop a la gent amb la que comparteixo l’oposició. Hem format un grup de treball
molt sòlid, basat en la sinceritat i la confiança, en el compromís i la constància
i sobretot en la forta convicció en les coses que fem i per qui les fem. Així mateix,
dono el meu total suport al Sr. Joan Díaz i reitero la meva confiança, com fa un
any, aquesta vegada amb mes fonament perquè en ell he conegut una persona
honesta i capaç d’assumir aquest repte.
Gràcies”
Acte seguit pren la paraula el regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
senyor Carles Guillén, el qual exposa:
“Bon dia a tots
Passat demà dia 13 de juny fera tots just un any que vam constituir aquest
ajuntament .La constitució d’aquest consistori va ser fruit dels resultats que hi
van haver a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.
Els Catllarencs i les Callarenques van diposita la seva confiança en diferents
partits polítics que teníem l’encàrrec de posa’ns d’acord per fer el millor per el
nostre municipi.
I una vegada analitzats els resultats ,hi havia diferents possibilitats de formar
govern, però i havia una realitat que no es pot amagar i es que una llista va ser
la mes votada, i aquesta llista era la del actual alcalde.
Se’ns va demanar que es respectes aquesta llista i així ho vam fer ens vam
abstenir i segons l’article 196.b de la llei 5/1985 de 19 de juny, al no haver
obtingut la majoria absoluta cap dels candidats, es va proclama alcalde la llista
mes votada,
Ara be voldria recordar un detall i es que el candidat de ERC va guanyar la
votació per a l’alcaldia i es va quedar a un sol vot de la majoria absoluta respecte
a l’altre candidat de la llista mes votada a les eleccions.
Voldria recordar unes paraules que jo mateix vaig pronuncia aquell dia,
“nosaltres hem respectat la llista mes votada a les eleccions i ja no devem res
a ningú i tenim les mans lliures per fer el que creguem mes oportú.”
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Respectar la llista mes votada en aquell moment era la opció mes correcte i ens
vam quedar a l’oposició però no era un xec en blanc teníem un govern en
minoria que requeria de molta ma dreta i grans dots de negociació.
Des del principi ja es va començar a veure que el funcionament seria complicat,
en moltes ocasions jo mateix vaig aconsellar que la situació requeria de la
necessitat de buscar nous mecanismes de funcionament, era necessari canviar
el ROM, per intentar poder treballar d’ una manera diferent a la que s’havia
treballat fins aquell moment ja que ningú tenia una majoria amplia, una
possibilitat era que els portaveus dels grups municipals poguessin tenir mes
veu i vot, no va ser possible.
Aquesta situació cada vegada s’anava fent mes insostenible, i arran de les
decisions que s’han prés durant tot aquest any el distanciament cada vegada
ha estat més evident i la situació més complicada.
La falta de confiança i la pèrdua de credibilitat han estat molt acusades i amb la
no aprovació dels pressupostos el trencament ja era evident.
Ens trobàvem davant una situació de bloqueig.
L’ajuntament paralitzat i les posicions cada vegada mes allunyades, tot això a
fet que aquella majoria del plenari del constitució s’ampliés amb una persona
mes i ens portes aquesta moció de censura.
La responsabilitat de reconduir aquesta situació era de l’equip de govern no de
l’oposició, el principal reposable és l’alcalde, i no es pot carregar les culpes
sobre terces.
La situació en la que ens trobem ara més tard o més d’hora hagués arribat.
Ara toca gestionar aquesta situació de la millor manera possible pensant en el
bé del municipi i del seus vilatans, un consistori funciona mitjançant la unió de
les forces.
Intentar trobar una altre solució seria enquistar el problema.
Crec que nomes queda una solució i es que la moció tiri endavant i deixar que
el nou equip de govern encapçalat per el cap de llista de ERC miri de gestiona
el nostre municipi.
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Voldria abans d’acabar la meva intervenció agrair el Sr Antonio López
l’oferiment que hem va fer en els darrers dies d’entrar al govern a canvi d’un
any i mig d’alcaldia. La qual cosa no he acceptat perquè penso que no
solucionaríem el problema.
I ara sí, deixeu-me que em dirigeixi al futur alcalde, Sr. Joan Díaz. Arran de la
presentació d’aquesta moció de censura hem parlat durant aquest dies en
diferents ocasions, per poder trobar la millor solució per el Catllar. És veritat que
tenim diferències i es així com ha de ser; la política es basa en els pactes i la
negociació. M’has ofert entrar en l’equip de govern de manera insistent.
Es d’agrair la confiança que tens en mi però crec que la millor opció a dia d’avui,
és obrir un període de reflexió, tenim dies per endavant per parlar-ne. Estic a la
teva disposició.
Voldria acabar deixa’n clar que tots aquestes decisions han estat preses d’una
manera serena i a títol personal pensant nomes en el Catllar.
Agrair a tots la vostra assistència i resto a la vostra disposició per qualsevol
aclariment
Moltes gràcies!”
Acte seguit pren la paraula la regidora del grup municipal de Convergència i
Unió, senyora M Goretti Gatell, la qual exposa:
“Bon dia,
Avui és una jornada desagradable pel Catllar, la primera vegada a la història
que hi ha una moció de censura al govern local.
Fa just un any el grup municipal de CIU va decidir legitimar la força més votada
perquè governes, donant-los així la oportunitat democràtica que creiem que es
mereixia la força més representada a l’ajuntament doncs era la voluntat que
havia expressat el nostre poble.
Ja vaig dir aquell dia que no votava a favor del candidat del PSC perquè no
compartia de cap manera la seva línia de treball política pel poble i pel país.
Vaig deixar clar que no tenia cap problema personal amb cap dels 4 membres
del PSC i continua sent així.
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No van ser capaços de fer coalició amb cap grup més i es van quedar en minoria
de govern, sent 4 regidors de PSC, i la resta de 7 regidors a l’oposició.
La governabilitat d’aquest any ha estat:
1. Sense Cap mena de consens pels temes importants a decidir. Poques
vegades ens han demanat opinió i quan ho han fet, ha sigut de cara a la galeria
per després obviar les nostres aportacions.
2. Sense planificació . S’han portat a terme diverses accions sense cap mena
de priorització ni adequació a les necessitats del municipi.
3. Amb una manca de treball d’equip intern, els regidors i alcalde fent tasques i
discursos contradictoris contínuament davant els ciutadans.
4. La Irresponsabilitat amb les arques públiques ha provocat un descontrol en
les despeses, per exemple l’oposició va demanar explicacions davant factures
sobredimensionades amb 1700 euros sense justificació aparent, donant com a
resposta “ha estat un simple error”.
5. Aquesta Temeritat ha ocasionat que el pressupost per aquest 2016 hagi,
augmentant quasi un milió d’euros sense justificació, proposant infraestructures
sense estudi de viabilitat posant en compromís l’estabilitat pressupostaria.
Per totes aquestes raons hem perdut la confiança en l’equip de govern, que
justifica la única solució de fer aquesta moció de censura.
Com sempre, seguirem estant al servei de tots els catllarencs i catllarenques, i
des de l’equip de govern treballarem amb una planificació responsable,
reconduint la línia de despeses incontrolades de l’últim any, fent una proposta
de pressupostos municipals equilibrats per no endeutar-nos i prioritzant les
necessitats de la nostra comunitat.
Treballant en equip: cada regidora i regidor de l’equip de govern oferirà un
servei proper al ciutadà treballant cohesionats pel bé comú i l’interès general
del nostre poble.
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I sobretot amb Transparència: comprometent-nos a treballar fent visible totes
les accions de govern, fent més participatiu el procés de governabilitat del
Catllar amb els propis vilatans.
Repeteixo que no és agradable ni fàcil prendre avui aquesta determinació, però
tota l’oposició en bloc ho fem amb la ferma convicció que estem fent un acte de
responsabilitat de política local per tots els que Estimem el Catllar.
Moltes gràcies”
Tot seguit pren la paraula el regidor del grup municipal d’Units pel Catllar,
senyor Joan Morlà, que diu:
“Bon dia a tothom i gràcies per la vostra assistència.
Avui toca explicar el perquè som aquí.
Del resultat de les darreres eleccions municipals, ara fa aproximadament un
any, es podien haver format diverses combinacions de grups municipals per
formar un govern estable, doncs cap va obtenir la majoria absoluta.
Per formar govern calia diàleg, afinitats sociopolítiques, entesa, bona voluntat,
sentit de poble i de país.
Aquesta unitat de grups municipals, que avui presenta a votació la moció de
censura, ja vam explorar un pacte i vam arribar a unes negociacions molt
avançades.
Per raons alienes a la nostra voluntat, no va ser possible. Si algú te més interès
en aquest fet pot demanar l’Acta de Constitució de la Corporació Municipal i en
podrà treure les conclusions pertinents, una vegada llegides les explicacions de
vot que va fer cada grup municipal.
Volem explicar alguns aspectes que il·lustren determinats fets i maneres
d’actuar, ja que alguns d’ells han portat a confondre a l’elector.
Ara fa un any per formar govern el PSC va fer servir l’argument de la llista mes
votada. Aquest argument seria vàlid si estes legislat per una Llei, però
curiosament, no la volen aprovar els partits majoritaris perquè quan els hi
interessa no el fan servir. Recentment en tenim un exemple quant el PSOE i
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Ciutadans volien fer govern. A Catalunya tenim diversos municipis grans i petits
on no s’ha respectat la llista mes votada. Argument no vàlid doncs.
Durant la campanya electoral es van fer sevir arguments exclusius, tan sols per
treure’n rendiment electoral, doncs es va posar en perill la convivència. Frases
com:
-si ens ajuntem els guanyarem, si nos juntamos ganaremos.
-alguns es pensen que el poble acaba al cementiri. Aquestes paraules fan mal
a la convivència.
És va utilitzar també l’ús de la llengua, català o castellà, per treure’n rendiment
electoral, quan aquest tema ja esta mes que superat a Catalunya.
Els que pensem que NO tot val en política, aquestes i altres maneres d’actuar,
es clar que han de condicionar els possibles pactes, perquè les persones que
ens dediquem a la política municipal hem de ser inclusius, mai dividir per
qualsevol concepte, mai per interessos electoralistes i de partit.
Per Units pel Catllar primer es la gent, el benestar, la convivència, el no
protagonisme de cap dels seus representants i així ho hem demostrat
sobradament.
Llavors doncs per qui encara no s’hagi adonat, per UNICAT els pactes es fan
entre persones i no entre partits.
I tot el que passa en campanya, el que es fa, el que es diu, com es diu, maneres
d’actuar, es clar que condicionen els possibles pactes de futur.
Però quedi clar que no tenim res en contra de ningú com a persona, com a
vilatà/na, si lògicament com a personatge i actor polític.
Donat que a Units pel Catllar tenim el valor del lliure pensament i no sotmesos
a cap disciplina de partit, ens hem sentit mes còmodes, més propers
ideològicament, bona entesa personal i concepte de poble i país, amb el grup
de persones que subscrivim la moció que amb el grup municipal del PSC, tan
durant les negociacions per formar govern com després ja a l’oposició.
UNICAT no va entabanar a ningú, les sinergies i les complicitats van sorgir
espontàniament, i de manera molt grata, hem format un grup a l’oposició molt
sòlid, ben format i preparat pel que calgui.
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Es molt remarcable que el grup municipal del PSC no aconseguís cap
complicitat amb la resta de grups municipals i quedes amb dramàtica minoria,
4 grups municipals, que políticament i ideològicament diferents, hem sabut
trobar una gran capacitat de diàleg, negociació, voluntat i sentit similar de poble.
El grup que es va formar a l’oposició, UNICAT, Convergència, ERC i IC-V
sempre ha actuat amb criteri i amb sentit de poble, de totes les acusacions que
hem estat víctimes, tard o d’hora les resoldrem amb les explicacions oportunes.
Els grups que hem promogut la moció representem 1063 vots a diferencia del
grup municipal del PSC que en representa 515 vots.
En el transcurs d’aquest any que hem passat, determinats fets ens han portat
a promoure la moció de censura a l’alcalde.
-No haver estat capaços d’aconseguir una estabilitat de govern amb la resta de
grups municipals.
-Paràlisis provocada per no haver trobat complicitats per aprovar els
pressupostos 2016
-Mala fe a l’hora atribuir a l’oposició tot allò que no li agradava a l’equip de
govern.
-Manca de confiança mútua.
-Molt poca entesa en temes importants, ens demanaven negociar una vegada
ja havien gestionat. Els hi vam proposar per activa i per passiva que estan en
minoria absoluta, les negociacions havien de començar en l’estat embrionari.
La resposta sempre era que l’equip de govern esta per governar, i es així, quant
es compta amb majoria o bona relació amb l’oposició.
Donada la necessitat de trobar una solució a la inestabilitat manifesta hem
decidit retornar la governabilitat al nostre ajuntament.
Us demanem vilatans i vilatanes del nostre estimat poble un vot de confiança,
tenim davant un gran repte, grans il·lusions plenament realitzables.
Us demanem participació.
Us demanem que ens corregiu si creieu que ens hem equivocat
Us demanem que ens demaneu tot allò que creieu realitzable.
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Es un gran honor, ple de responsabilitat i amb forta carrega emocional i de
sentiment, poder servir a tothom, doncs es un deure servir a tothom per igual.
Per tan quedem a la vostra disposició.
A l’entrada d’aquest edifici posa “Casa de la vila” i la vila es dels vilatans.
Visca el Catllar i visca Catalunya!!!!!”
El President de la Mesa dóna la paraula al Sr. Antonio López que actua en nom
del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i diu:
“Simplement fer unes consideracions al que s’ha dit pels diferents membres del
Consistori, diferents regidors. No m’estendré gaire perquè crec que en el meu
discurs ja ho he dit tot.
Diu paràlisi, paràlisi de l’ajuntament. Que algú em digui algun ajuntament
d’aquesta comarca que hagi fet més actes culturals, esportius i festius que
nosaltres. Que algú ho digui, qualsevol poble, inclús de més habitants que
nosaltres. Les proves estan aquí. Podem mirar els actes socials, podem mirar
tot allò fet al Catllar en un any. Que algú em digui si això es paràlisis.
Paràlisi és haver aconseguit les depuradores i els col·lectors que es venien
demanant més de 20 anys? Si això es paràlisi que m’ho diguin. I que ara estan
treballant en fer el nou col·lector que donarà servei a Pinalbert, Cocons, el de
Mas Blanc ja s’està fent, a Bonaigua i Parc de Llevant. Ës el nou col·lector que
anirà pel riu. S’està fent el projecte.
No sé on veieu la paràlisis.
També diu que no hem sabut arribar a acords. Ho he dit abans, un 80% d’acords
en els plenaris. Si això no es arribar a acords que ho digui. Aquí hi ha alcaldes
d’altres poblacions, que diguin a quants acords arriben ells.
Tema del pressupost, diuen no hem pogut consensuar el pressupost. Mentida.
El pressupost es va entregar a tots els grups de l’oposició durant els dies previs
a la Setmana Santa i tres setmanes després cap membre de l’oposició es va
posar en contacte amb aquest equip de govern per dir que és el que volia fer o
no volia fer. Va ser una altra vegada l’equip de govern qui va convocar a tots.
Mai hem dit, mai, que no podíem treure això o posar allò altre. Damunt de la
taula ni al registre de l’ ajuntament ni hi ha cap escrit dels membres de l’oposició

1.2.1.5 2016.001(264)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

dient que és el que volien canviar o no volien canviar. Es pot mirar el registre
de l’ajuntament si hi ha qualsevol proposta. No n’hi ha cap. Sempre la proposta
era no creiem que aquest diners arribin a l’ajuntament, no creiem que aquests
diners que han d’arribar de la presó, que per cert, vam tenir que gestionar
aquest equip de govern la percepció de l’IBI dels darrers tres anys, perquè
l’anterior equip de govern no ho havia sol·licitat”
Acte seguit es sotmet a votació la moció de censura presentada amb el següent
resultat:
Hi voten a favor Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat i M. Goretti Gatell Anglés.
Hi voten en contra Montserrat Inglés Novell, Antonio López i López, Carlos
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per la majoria absoluta dels membres
de dret que composen la corporació.
El President de la Mesa posa de manifest el resultat de la votació i com a
conseqüència declarar que la moció de censura ha prosperat i en resulta
investit nou alcalde, el candidat proposat Joan Diaz i Rull.
Acte seguit el nou alcalde procedeix a prendre possessió del càrrec i a efectuar
promesa del mateix dient:
Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament del Catllar, amb lleialtat al
Rei i guardar i fer guarda la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Tot seguit passa a presidir la sessió i es dirigeix als membres de la corporació
i al públic assistent dient:
Com a nou alcalde, m’havia preparat també unes rèpliques però com que no és
el dia ni el moment, però en qualsevol cas, us emplaço a contestar també
algunes de les coses que s’han dit i que no són de rebuig.
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Faré unes breus paraules, perquè doncs, no és la manera mes agradable
d’arribar a l’alcaldia, però en qualsevol cas ho hem fet, com s’ha argumentat
sobradament, per responsabilitat de poble.
Es un honor poder exercir com a Alcalde del poble que m’ha vist néixer i
desenvolupar-me com a persona, junt amb la meva família. Espero, i
m’esmerçaré a ser digne de la comesa que la responsabilitat i la confiança dels
catllarencs, en primer terme i dels regidors electes en el dia d’avui han fet en la
meva persona.
Com ja he comentat abans, em poso a disposició de tots per a ser alcalde de
tots, els catllarencs i catllarenques, i actuar responsablement, sempre i
exclusivament en clau local, espero que la gestió de la meva persona i del meu
equip em permetin conèixer de primera ma les inquietuds i els problemes dels
catllarencs que trobaran en mi una persona seriosa però pròxima i al seu servei.
Finalment vull expressar que seguiré treballant per convèncer el regidor Carles
Guillen perquè s’integri a l’equip de govern alhora que li agraeixo el sentit
responsable del seu vot d’avui
I per altra banda confiant que els regidors del PSC sabran realitzar una oposició
lleial, em comprometo amb tots ells a tenir sempre la porta oberta, a escoltar i
considerar les seves aportacions o esmenes en benefici del Catllar.
Moltes gràcies.
I, essent les tretze hores, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
L’alcalde

El Secretari
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