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Editorial
CiU garanteix la governabilitat de la Bisbal
Malgrat la nostra sortida del govern municipal, els dos regidors de CiU seran
garantia que la ciutat es pugui continuar governant. Que ningú tingui el temor de
que paralitzarem l’Ajuntament o que anirem en contra de tot. Serem una oposició
constructiva, responsable i vigilant. Però l’altra part que ha de possibilitar que això
pugui ser possible és ERC, que s’haurà d’acostumar a la nova situació i haurà
d’aprendre a negociar lluny de les actituds prepotents que algunes vegades han
mantingut. Estem oberts a tots els pactes puntuals que calguin, però serem
exigents amb la feina que es faci des de l’equip de govern. Igual d’exigents que si
nosaltres continuéssim a dins.
CiU ha iniciat aquests dies una ronda de contactes amb la resta de grups
municipals. Volem conèixer opinions i punts de vista davant la nova etapa que s’ha
obert. Entenem que ara cal que deixem passar dies per veure com es van
desenvolupant les coses i per prendre qualsevol decisió a mig o llarg termini.
Entenem que el nostre lloc lògic seria el govern (per això ens vam presentar i per
això ens van votar), però no hi tornarem a qualsevol preu. Sigui amb uns o amb els
altres, no tornarem a governar si per part dels possibles socis no es garanteixen uns
mínims en la gestió i en la presa de decisions que durant aquests sis primers mesos
de mandat no s’han garantit.
ERC encara no ha acceptat que en Lluís Sais és alcalde gràcies als dos vots de CiU i
no només pels seus bons resultats electorals. Amb una simple abstenció de CiU el
dia de l’elecció del nou batlle, l’alcalde seria avui del PSC com a llista més votada.
Aquest fet hauria de proporcionar una mica més d’humilitat a l’alcalde i als
regidors d’ERC a l’hora de fer segons quins anàlisis i prendre segons quines
decisions. Esperem que siguin capaços d’aprendre dels seus errors.
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Pacte… per què?
Com arribem al pacte ERC-CiU per governar la Bisbal? Perquè els electors de la Bisbal ens fan
decisius amb els seus vots (751). Primer de tot, doncs, cal donar les gràcies a les persones que
ens van votar i donar aquesta confiança. Amb un Ajuntament de 13 regidors, CiU era la clau
(5 + 5 + 2 +1), una clau que tenia el nostre programa electoral com a punt de partida de les negociacions amb
tots els partits.
Així que amb tranquil·litat i prudència es van encarar unes
negociacions en que teníem clar que el futur de la Bisbal havia
de ser el més important. “El canvi depèn de tu” era el lema
del nostre programa que vam portar fins al final, fins a
concretar el canvi a l’Ajuntament de la Bisbal.
Quan parlem del per què del pacte amb la gent d’ERC, les
explicacions sobre les raons que pugui fer poden ser molt
variades i a partir de les lectures del resultat, però va ser una
decisió presa per les persones que formàvem la llista de CiU.
Vàrem pensar que era el que calia fer per coherència, el que ens
demanava la gent. Són d’aquelles decisions que només el temps
ens pot dir si seran encertades o equivocades, però el més
important és que quan és el moment, la decisió es prengui, i no
com passa ara a l’Ajuntament, que ningú decideix.
El per què del pacte era -i és- fer un treball per la ciutat des de
dins de l’Ajuntament. Els dos regidors de CiU es posaven al servei
del poble amb el nostre programa a sota el braç. El per què del
pacte era -i és- una opció de CiU per governar. El per què del
pacte era -i és- una opció de CiU per mirar cap el demà amb un
ventall obert de noves oportunitats, pensant en el bé de La Bisbal des de la voluntat d’un grup de persones que
volem dedicar part del nostre temps a treballar per la ciutat des d’una opció política en la que creiem.
Ja veieu amb aquest escrit que el pacte és una opció que ens heu donat amb els vostres vots, així que en el
moment de fer el pacte s’hi va pensar. Però també heu de tenir en compte que el pacte es cosa de dos i per
molta voluntat que hi posi una de les parts, si l’altra s’enroca, poca cosa hi ha a fer.
Xevi Font
Delegat local de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Convergència i Unió us recorda que disposem d’una adreça electrònica d’atenció ciutadana on es poden
aportar propostes, queixes o concertar trobades amb els nostres regidors a l’Ajuntament:

baixemporda@convergencia.org
on esperem els vostres suggeriments, perquè millorar la ciutat és feina de tots!

També ens trobaràs a

www.ciu.cat/labisbal
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El trencament del pacte
CiU no va deixar per gust el govern municipal el passat 24 de gener, ni per raons ocultes: ho va
fer senzillament per coherència, perquè era la l’única sortida possible. De fet, se’ns va obligar
a sortir per part d’ERC quan ells decideixen unilateralment, el dia abans, portar a Ple
l’aprovació d’uns pressupostos per al 2008 que no estaven consensuats entre els dos socis de govern. Aquest
menyspreu, aquesta incapacitat negociadora, no se’ns pot atribuir a
nosaltres. Nosaltres vam posar sobre la taula diverses possibilitats per
adequar els sous dels treballadors municipals sense necessitat de generar
el desfase de 1.400.000 euros (segons informe d’intervenció de data 22
de gener) que s’han generat aprovant els pressupostos en qüestió.
Perquè nosaltres estem d’acord amb que cal posar al dia bona part dels
salaris del personal municipal, en contra del que interessadament s’ha
dit. Ara bé, cal fer-ho de forma que sigui assumible per a la hisenda
municipal i no hagi de suposar en el futur un increment d’impostos.
Ningú ens pot exigir que solucionem en un any una situació creada en
dotze anys. Tampoc un comitè d’empresa que ha signat tots els convenis
amb l’anterior alcalde socialista que han portat a aquesta situació.
Per tant, amb tota la documentació a la mà, com a grup polític (i més
enllà de les respectables opinions personals de cadascú) vam considerar
que el sistema de calcular i els barem utilitzats no eren adequats; calia
prioritzar que l’Ajuntament tingués un estudi ben fet, un catàleg de les
places de treball, de les seves funcions i responsabilitats, com es fa a
qualsevol empresa pública o privada, abans d’establir noves
retribucions. Per tant, no era un problema de 180.000 euros com s’ha dit,
sinó de concepte. La proposta d’ERC va ser poc treballada des del
principi i poc meditada per part de regidors que haurien de tenir més clar que administren diners que no són
seus, sinó del conjunt dels ciutadans i ciutadanes de la Bisbal.
Se’ns acusa d’haver donat el vistiplau als números i després haver-nos fet enrere. Fals. El novembre passat,
quan es comença a parlar del pressupost CiU va donar el seu vistiplau a la fórmula proposada (error nostre
que reconeixem i assumim) però mai a les quantitats. És més, les quantitats no les vam saber fins a la primera
setmana de gener i és en aquell moment que demanem parlar-ne perquè no hi podem estar d’acord.
Mentrestant, però, ERC ja ha parlat amb el comitè d’empresa (error seu que ni reconeixen ni assumeixen),
sense ser-hi present cap representant de CiU i sense tenir els números concrets sobre la taula.
De la proposta d’ERC no hem entès mai, per exemple, com pot ser que la persona que s’incorpori de nou a
treballar a l’Ajuntament el 2008 cobrarà una quantitat que el personal que ja hi és fa temps trigarà dos anys
en rebre. Tampoc no entenem que les 14 noves incorporacions (moltes d’elles amb sous elevats) s’hagin de fer
totes de cop. La qüestió és que quan tenim els números ben fets sobre la taula veiem que la partida de
personal augmenta un 23,44% (quedant encara pendent la segona part de la puja per l’any vinent)
i suposa passar de 4.421.286,80 milions d’euros a 5.457.819,00 milions d’euros, és a dir, ¡un
increment d’1.036.532,20 euros en un sol any! Finalment, tenim uns pressupostos del 2008 en que la
despesa corrent (sense inversió) creix un 21,75% mentre les ingressos només ho fan un 11,52%. La inversió
(obres, enllumenat, voreres...) disminueix 3 milions d’euros comparada amb la del 2007. En resum, un disbarat.
Des de la primera reunió ERC-CiU fins a la darrera, ERC no es va moure un mil·límetre de la seva proposta
inicial. De fet, podríem dir que no hi va haver negociació: CiU anava fent propostes que ERC es negava a
acceptar una darrera l’altra. I així vam passar dues setmanes. Després, el dimecres 23 arriba l’ultimàtum de
l’alcalde i l’endemà sortim del govern. ERC no ha entès mai que el govern era de coalició, que era de dos grups.
Potser una part de la culpa també és nostra, per haver cedit massa o per haver pensat que tots plegats
defensàvem un canvi a millor i una altra manera de fer les coses. De moment, no ha estat així, ni veiem que
hi hagi voluntat de fer les coses diferent.
Xavier Dilmé
Vicepresident local d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC)
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Sis mesos al govern: feina feta
Han estat sis mesos de treball intens per part dels regidors de CiU amb resultats molt positius.
Un treball que es va iniciar amb molta il·lusió i empenta i que lamentem hagi tingut tan poc
recorregut.
Des de l’Àrea de Cultura s’ha posat en funcionament de forma definitiva “el Mundial”, amb una
programació estable de teatre i música, tant professional com amateur, que ha tingut molt bona acollida per
part del públic. Des d’un principi s’ha ofert la possibilitat de la compra d’abonaments i descomptes per a joves
i jubilats. Aquesta oferta cultural s’afegia a la de música i activitats infantils organitzada per entitats
bisbalenques amb col·laboració de l’Ajuntament.
Un altre tema important i que demanava urgència ha estat la redacció del Programa Funcional per a la futura
biblioteca comarcal que es va aprovar el darrer ple del mes de gener per tal de poder obrir el concurs d’idees
per adjudicar, posteriorment, la redacció del projecte arquitectònic. La previsió del procés de construcció i
equipament seria d’uns tres anys. La Bisbal, per tant, disposarà d’una biblioteca comarcal d’uns 1.600 m2
situada al “Mas Plaja”.
També el Museu de Ceràmica, “Terracotta”, ha vist aquests mesos com s’acabava el projecte arquitectònic
i es recuperava la normalitat amb la convocatòria del seu patronat. En el moment de sortir del govern, hem
deixat a punt d’adjudicar les obres de
rehabilitació de la primera fase del
projecte, unes obres encallades durant
anys i que ja haurien d’estar enllestides
per poder tenir en funcionament aquesta
eina de cultura i de promoció de la ciutat
que ha de ser el museu.
L’edifici de les escoles velles o l’antiga FP
són, des del mes d’octubre, la nova seu
de l’Aula d’Adults i l’escola de català.
Aquest canvi ha suposat una millora
important pel que fa a comoditat i
seguretat d’alumnes i professors. Les
classes d’alfabetització s’han passat a fer
només en català perquè creiem que és
fonamental per a la integració dels
immigrants el coneixement de la nostra
llengua. S’ha continuat amb l’oferta
d’altres cursos, però creiem que l’Aula
d’Adults ha d’arribar a ser una veritable
seu per la formació de persones adultes i que els doni la possibilitat d’accedir a la titulació del que abans
s’anomenava graduat escolar i que només es pot aconseguir a altres poblacions.
Pel que fa a la llar d’infants, finalment s’ha solucionat el que l’últim divendres de cada mes no hi hagués
servei. El proper pas era treballar perquè l’escola no tanqués també durant totes les vacances de Nadal i fer
més fàcil la organització de les famílies durant aquest període.
En la vessant de la formació musical, s’ha engegat l’Aula de Música que completa l’oferta que fins ara només
hi havia des de l’Escola de Cobla “Conrad Saló”, que s’ha de continuar potenciant per la funció important que
té pel que fa el foment i la difusió de la música i la cultura catalanes. S’havia previst per el 2008 la convocatòria
del premi “Conrad Saló”, desaparegut fa anys, fet que suposaria la renaixença d’un certamen de prestigi i molt
esperat pels músics i compositors de sardanes.
Pel que fa l’Àrea de Promoció econòmica, Turisme i Via pública, s’ha estat treballant amb la transformació de
Torre Maria en oficina de turisme, per una banda, i per l’altra en l’elaboració d’un pla director de turisme a
la Bisbal, un pla que estableixi zones de vianants, així com un pla de viabilitat i creació de nous aparcaments
que faciliti la mobilitat a la ciutat. També s’han establert les bases per a la reorganització de la brigada de
serveis i l’optimització del seu treball per a la ciutat.
S’ha cregut en la necessitat de crear un pla de suport a l’artesania (inclosa la recuperació de la Fira de
Ceràmica) i en dotar d’un segell propi els productes autòctons de la Bisbal, que s’afegiria a la iniciativa
d’Empremtes de Catalunya, segell de qualitat dels productes catalans.
Núria Anglada
Regidora de l’Ajuntament de la Bisbal (CiU)

