MOCIÓ DE CENSURA
Atesa la situació política d’ingovernabilitat creada en el sí de la corporació i la
incapacitat del actual equip de govern de formar un govern sòlid i estable.
Atès que el regidors sota signants, Sra. M. Mercè Esteve Pi, Sr. Jordi Oriola San
Nicolás, Sr. Joan Molina Molina, Sra. Josefa Redondo Solís, Sr. Fernando Moya
Cantarero, Sr. Antonio Melchor Pinar, Sr. Sadurní Vendrell i Masip.
Representen la majoria absoluta dels membres de l’Ajuntament.
Atès que el candidat proposat es la Sra. M. Mercè Esteve Pi, la qual accepta de
forma expressa la condició de candidata amb la signatura de la present Moció de
Censura.
Els esmentats regidors proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- DESTITUIR al seu càrrec l’alcalde de Begues Sr. Ramon Guasch i Viñas.
Segon.- Proclamar com alcaldessa de l’Ajuntament de Begues a M. Mercè Esteve Pi,
regidora d’aquesta corporació.
Tercer.- COMUNICAR els acords precedents a qui a dret procedeixi.”
“DILIGÈNCIA
Francesc Almansa Díez, secretari - interventor acctal. de l’Ajuntament de Begues
CERTIFICO
Que han comparegut a l’Ajuntament de Begues a les 10 hores del dia 30 de juny de
2011 els regidors Sra. Mercè Esteve i Pi; Sr. Jordi Oriola San Nicolás; Sr. Joan Molina
Molina; Sra. Josefa Redondo Solís; Sr. Fernando Moya Cantarero; Sr. Antonio
Melchor Pinar i Sr. Sadurní Vendrell i Masip per tal de presentar escrit de proposició
de moció de censura. Del qual ACREDITO que reuneix els requisits establerts a
l’art. 197 de la LOREG per tal com:
-

He autenticat les signatures dels regidors proponents de la moció de
censura.
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-

Està proposada per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
I que inclou un candidat a l’alcaldia.

Begues, 30 de juny de 2011”
El Sr. Joan Capellades Vendrell concedeix la paraula de conformitat a l'ordre
següent:
1r.- Candidata a l'Alcaldia, Sra. M. Mercè Esteve i Pi
“Benvolguts i benvolgudes, regidors i regidores de l'Ajuntament de Begues, beguetans
i beguetanes.
El passat dia 11 de juny ens trobàvem en aquesta mateixa sala, els mateixos regidors
per a celebrar el ple d'investidura d'elecció d'alcalde o alcaldessa.
L’objectiu era clar, d’aquell ple n'havia de sortir elegit un alcalde o alcaldessa, per
haver obtingut el recolzament de la majoria absoluta de regidors o en cas de no ser
així, per imperatiu legal, accediria a la alcaldia el candidat de la llista més votada en
aquest ordre, primer amb el suficient recolzament i en el seu defecte
ho seria la llista més votada.
Tots sabeu el resultat de les votacions, cap pacte va quallar i va estar elegit alcalde el
cap de llista del partit més votat.
La situació era molt preocupant, tres regidors al govern i deu a l'oposició, fins quan
havia de durar això ?
La resta de grups polítics, sentint-nos absolutament legitimats, comencem converses
de nou per corregir aquesta “anomalia” de funcionament.
Considerem, que estem en el nostre dret, de defensar i representar als votants que ens
han dipositat la seva confiança.
No ens pensem quedar mirant que fan els altres mentre Begues està sense Govern,
apropant-nos a la Festa Major i amb l’estiu i les vacances tant properes. Els
beguetans/nes no es mereixen això, encara que se’ls intenti transmetre informacions
falses respecte a que ja hi ha un pacte de govern pràcticament tancat.
No hi ha hagut mai un pacte de govern pràcticament tancat !
Fins ara, ningú ha estat capaç de formalitzar cap pacte de govern per aconseguir una
majoria absoluta i estable, en el transcurs de 5 setmanes.
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