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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA
BISBAL D´EMPORDÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ

Núm. de la sessió:
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

12/2011
18.10.2011
21,05 h.
21,30 h.
Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Lluís Sais i Puigdemont
ASSISTENTS

Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Gemma Pascual Fabrellas
Victor Muriana Pedrosa
Josep M. Gou i Saló
Oscar Aparicio i Pedrosa
Marta Carol Geronès
Eva Bassó Puig
Carles Sanjosé Bosch
Jordi Gasull Pujol
Albert Pacheco Planas
Núria Anglada i Casamajor
Xavier Font Galí

Xavier Dilmé i Vert
Pere Teixidor Hernández
Andrés Cano Bonillo
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
ORDRE DEL DIA

Primer.- Ratificació de la urgència d´aquesta convocatòria
Segon.- Qüestió de confiança que es presenta vinculada a l´acord d´aprovació del
Pressupost General 2011 i plantilla de personal de l´Ajuntament de la Bisbal d ´Empordà
(per no haver obtingut la majoria necessària en el Ple extraordinari d´avui dimarts dia
18.10.2011 celebrat a les 20 h.)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Primer.- Ratificació de la urgència d´aquesta convocatòria
La urgència d´aquesta sessió s´aprova per unanimitat

Segon.- Qüestió de confiança que es presenta vinculada a l´acord d´aprovació del Pressupost
General 2011 i plantilla de personal de l´Ajuntament de la Bisbal d ´Empordà (per no haver
obtingut la majoria necessària en el Ple extraordinari d´avui dimarts dia 18.10.2011 celebrat
a les 20 h.)
El Sr. Lluís Sais Puigdemont, alcalde de l'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, proposa la següent
qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost general de la corporació i plantilla de
personal per a l’exercici 2011, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS DE FET
Amb aquesta mateixa data d’avui, ha estat debatut en el Ple l'assumpte relatiu a l’aprovació del
pressupost anual de la corporació i plantilla de personal per l’exercici 2011 sense obtenir la majoria
necessària per a la seva aprovació.
Atès que aquesta proposta d’aprovació del pressupost no ha obtingut el nombre necessari de vots
favorables, es torna a sotmetre a la seva consideració, vinculant al mateix una qüestió de confiança,
motivada en la falta de suport polític necessari per poder aprovar inicialment l’expedient del
pressupost i plantilla de personal per l’exercici 2011.
Es justifica la urgència del ple extraordinari en la necessitat de procedir a establir una majoria de
govern estable que permeti, amb la major celeritat possible, aprovar tant l’expedient del pressupost
de l’exercici 2011 com d’altres disposicions normatives de gran transcendència i que no admeten
demora, com son les ordenances fiscals per aplicar a l’exercici 2012.
Vist el que disposa l’article 197 bis de la LOREG el qual es transcriu a continuació:
1.El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera
de los siguientes asuntos:
a)Los presupuestos anuales.
b)El reglamento orgánico.
c)Las ordenanzas fiscales.
d)La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.
2.La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados en el número
anterior figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de
dichos acuerdos el quórum de votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento
público.
3.Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido
debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación.
4.En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del
acuerdo, el Alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de
sucederle en el cargo. La elección del nuevo Alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las

doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza,
rigiéndose por las reglas contenidas en el artículo 196, con las siguientes especialidades:
a)En los municipios de más de 250 habitantes, el Alcalde cesante quedará excluido de la cabeza de lista a efectos
de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a la
Alcaldía como de designación automática del Alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener
ningún candidato el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales.
b)En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, el Alcalde cesante no podrá ser candidato a la
Alcaldía ni proclamado Alcalde en defecto de un candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta del
número legal de concejales. Si ningún candidato obtuviese esa mayoría, será proclamado Alcalde el concejal que
hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de concejales, excluido el Alcalde cesante.
5.La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la cuestión de confianza se vincule a la
aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el
proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de
censura con candidato alternativo a Alcalde, o si ésta no prospera.
A estos efectos, no rige la limitación establecida en el apartado 2 del artículo anterior.
6.Cada Alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su mandato,
ni más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de
mandato de cada Corporación.
7.No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de
esta última.
8.Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza
no podrán firmar una moción de censura contra el Alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis
meses, contado a partir de la fecha de votación del mismo.
Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto contrario al asunto al que se
hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal
ocasión. Caso de emitir dicho voto contrario, éste será considerado nulo.

Per tot l'exposat, i de conformitat amb el disposat en l'article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General, el qual subscriu presenta la següent proposta de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AL PLE DE LA CORPORACIÓ:
ÚNIC. Aprovar la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del pressupost anual de la
corporació i plantilla de personal per l’exercici 2011 amb els efectes del que disposa l'article 197
bis) de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. Els pressupostos seran aprovats
en cas que aquesta qüestió sigui aprovada o en cas que no sigui presentada una moció de censura en
el termini d’un mes, o si aquesta no prosperés.
El Ple municipal DESESTIMA l´aprovació de la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació del
pressupost anual de la corporació i plantilla de personal per l’exercici 2011, amb la següent votació
: 8 en contra (PSC, ICV-EUiA; PPC), 3 abstencions (CIU) ; 6 a favor (ESQUERRA).
Intervencions:
Sr. Cano.- 45.08 Ens porta a una qüestió de confiança, confiança que vostè en cap moment ens ha
donat al nostre grup i em sembla que a la resta dels grups de l’oposició i això em sembla que no
dóna confiança a la gent que en el seu dia ens va votar per representar-los en aquest ajuntament.
Com que això ho entenc com una mena de pressió. Surten coses per aquí i per allà, aprofito també
per demanar i si els meus companys de l’oposició m’ho ratifiquen jo demano ara un auditoria
externa perquè la gent de la Bisbal sàpiga en quina situació es troba l’ajuntament de la Bisbal.

Sr. Teixidor.- 45.46 Aquest segon Ple, per nosaltres, no modifica el nostre posicionament respecte
del pressupost. La qüestió de confiança no la té per part d’Iniciativa com tampoc la va tenir quan es
va constituir aquest Ajuntament i se’l va votar a vostè per alcalde. Nosaltres no el vam votar com
alcalde per tant, no canviarem el nostre vot en relació a la confiança. Una altra cosa és que
puntualment hi hagi acords en els quals hi estiguem a favor. L’alcalde com a màxim responsable del
hauria d’haver fet tots els passos necessaris per trobar consensos. No veiem que nosaltres siguem
uns irresponsables sempre i quan l’alcalde hagi fet el màxim per tal d’arribar a un acord. Si després
no s’hi arriba bé, però almenys s’hagués intentat. Com a darrera qüestió també volia comentar que
si bé no varia el nostre posicionament i la nostra confiança continua sent la mateixa, el perquè
s’hagi fet aquesta aprovació de pressupost vinculada a una qüestió de confiança a nosaltres no ens
implica cap càrrec de consciència política. Nosaltres votem el que creiem que hem de votar i no ens
sentim pressionats com s’ha dit aquí. Crec que hem de votar amb tota llibertat i crec que si no
s’arriba a votar aquest pressupost no és per cula de l’oposició sinó crec que aquí el fracàs prové de
les gestions de l’alcalde. Dit això, jo no m’hi havia trobat mai, és una experiència que pocs regidors
s’hi han trobat mai, però sí que crec que un exercici d’humilitat aquest alcalde podria haver pres
altres formules, com per exemple presentar la dimissió. En aquest cas la cosa hauria estat més
entenedora. Per tant, el nostre vot serà contrari a la moció de confiança.
Sr. Dilmé.- 49.04 Sí que hi ha pocs regidors que ho hagin passat perquè que jo recordi a la Bisbal
no hi havia hagut mai una qüestió de confiança. Bé estem a la segona part, son dos plens diferents
però estem parlant del mateix amb l’afegit del tema de la confiança. Sr. Alcalde, nosaltres de
confiança a dia d’avui n’hi ha zero. Però no desconfiança amb l’Alcalde sinó amb la cohesió del
grup d’Esquerra Republicana d’aquest Ajuntament. Aquest pressupost es podia haver presentat
perfectament, no diré el juny, però sí el mes de juliol. En el seu moment es va prorrogar el
pressupost, amb la intenció d’encarar la recta final d’aquest any donada la situació excepcional
econòmica que patim el 2012. Entenem que no és casualitat que arribi ara a una setmana teòrica de
l’aprovació de les ordenances fiscals. Tampoc és casualitat que hi hagi una qüestió de confiança en
aquest moment, abans d’aprovar les ordenances fiscals. Per tant, les coses a vegades no passen per
casualitat sinó perquè es vol que passi. El nostre vot serà el mateix no pot ser d’una altra manera
perquè aquí el que estem aprovant és el pressupost. El nostre grup la passada legislatura va pactar
dues vegades amb vostè. Cap tema de ciutat del dia a dia va quedar penjat tot i haver trencat un
govern al cap de quatre dies. Nosaltres des de fora vam saber respondre a la confiança de
responsabilitat que ens havien donat els nostre electors. I hem estat oberts al diàleg. Així doncs, si
avui estem amb aquesta moció de confiança i per primera vegada a l’ajuntament de la Bisbal, no és
per culpa ni de CIU ni del PSC, ni del PP ni d’ICV. La culpa és exclusivament del grup d’Esquerra.
Vostè, Sr. Alcalde, no ha pogut pactar perquè no l’ha deixat el seu propi grup municipal i això
també és una novetat després de 30 anys de democràcia municipal en aquest poble. Aquest és el
problema de base del perquè estem aquí. Perquè si no s’explica això després no s’entendran moltes
coses. La divisió és evident, la seva autoritat ha sigut qüestionada pel seu propi grup perquè
nosaltres considerem que vostè tenia intenció de fer una oferta formal consistent de pacte. Que no li
dic que l’haguéssim acceptat però vostè tenia ganes de posar-la sobre la taula. I això no ha estat
possible, entre altres coses, perquè quan un comet un error, que és dir que no es tornarà a presentar,
com vostè va fer l’11 de juny en prendre possessió, és evident que a més d’un li venen ganes de
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va matar el seu fill. Per tant, no ha d’estranyar que vostè quan planteja el pacte amb CIU, el Sr.
Muriana, el Sr Gou i la Sra. Pascual li diguin no. També em consta que vostès diuen que la moció
amb el PSC no és possible. No ho sé. En tot cas, ara ho sabrem perquè vostès ens obliguen a parlarne. Vostès ens estant dient que si repetim la votació que hem fet fa mitja hora, hem de tenir un mes
per intentar fer una moció de censura. Per tant haurem de parlar amb tots els grups de l’oposició.

Estem en una situació que tenim un govern en minoria, dividit, sense rumb i que això es nota amb el
dia a dia de la ciutat. Que s’hauria notat més d’aquí sis mesos, que tampoc és casualitat que
estiguem al cap de quatre mesos així. Perquè després aniran de víctimes i diran que si l’oposició,
però aquests de l’oposició no els han bloquejat res. És curiós que el primer Ple sigui una setmana
abans d’unes ordenances fiscals que com anem veient a la resta de municipis que es van aprovant
son a l’alça i això no és popular per la ciutadania i d’un pressupost 2012 que és evident que serà
més restrictiu en tots els nivells que el 2011. Vostès ens repten i nosaltres parlarem amb tothom. I
aquest repte l’hem d’assumir per responsabilitat i respecte a uns electors i veurem què passa. En tot
cas, s’obre una etapa en un moment difícil d’incertesa que haguéssim preferit que no hi hagués
sigut. Sense aquests condicionants interns de cohesió interna no s’entendria haver pactat aquest
pressupost que es podria haver pactat fa tres mesos i no a última hora de pressa i corrents, no
s’entendria que les ordenances estiguin penjant ni s’entendria que no hi hagi cap pista per on volem
anar el 2012. Per tant, reafirmo que votarem el mateix que hem votat pel pressupost i d’aquí un mes
en tornarem a parlar.
Sr. Aparicio.- 55.45 Jo suposo que recordarà vostè l’anotació que vaig fer l’11 de juny. Vaig
comentar que nosaltres teníem la voluntat de fer una oposició constructiva. En el poc temps que
hem tingut, a les poques sessions plenàries ho hem demostrat, hem votat favorablement moltes de
les propostes. L’oposició constructiva també vol dir que per part de l’equip de govern hi hauria
d’haver una voluntat de diàleg. En aquell moment vaig deixar la porta oberta. Vostè que alhora de
fer els parlaments anava darrera meu, ja ens va menystenir, és a dir, ens va tancar aquesta porta. No
comptava amb el PSC alhora de consensuar cap dels temes. Ja li vaig dir que les tres setmanes
després d’eleccions, de l’acta de constitució de l’ajuntament, eren una mala senyal. Malauradament,
a dia d’avui ha continuat aquesta línia de no voler consensuar res. Vostè té tot el dret de fer una
qüestió de confiança. Però vostè fa una deixadesa de les seves funcions en no intentar pactar cap
tipus d’acord per aprovar una cosa tan important com és el pressupost. Vostè a la sessió plenària
anterior diu que si no aprova aquest pressupost renuncia a portar les ordenances fiscals. El que està
fent és una deixadesa de les seves funcions. No intenti passar la patata calenta en els grups de
l’oposició amb una qüestió de confiança per veure si a algú li entra la mala consciència i canvia el
seu sentit del vot. Com alcalde vostè té l’obligació de governar i de liderar per això se li va donar el
suport explícit per part dels grups que formen el govern municipal el dia 11 de juny. Vostè és
l’alcalde, si no ho volia, era tan fàcil com no haver-se presentat com alcalde. Nosaltres ja li vam dir
que les portes del PSC serien obertes, vostè no ho ha fet servir, en cap cas ho ha intentat. Ni tan sols
en aquests mesos hem tingut una trucada per part seva, per tant no crec que li sorprengui que
nosaltres li votem en contra la moció de confiança. És evident que si vostè no vol saber res de
nosaltres no tenim cap manera d’atorgar-li la confiança. Perquè el plantejament que ens ha fet avui
tampoc indica que hagi pres aquest error i tingui la capacitat de rectificar. La responsabilitat si no
s’aprova el pressupost avui és de vostè i dels sis regidors que conformen Esquerra Republicana.
Amb la indiferència que vagin o no vagin en conjunt o tinguin o no distincions, el que està clar és
que aquí ens estem jugant el futur de la ciutat i no és de rebut que ens forcin a la situació que ens
estan forçant. I la prova més evident és aquesta, el fet que a la sessió anterior se li hagi tombat
l’aprovació del pressupost. Una persona o un govern que te ganes de diàleg i de tirar-ho endavant el
que fa és replantejar-ho, donar-se un marge de set dies, que el pressupost s’aprovi d’aquí set dies no
és res excepcional i hi ha marge encara. I amb aquests set dies vostè podria intentar pactar o si més
no assegurar-se l’abstenció dels grups de l’oposició per poder aprovar aquest pressupost. El fet
mateix que vostè mateix forci sense cap intenció d’intentar negociar res diu molt de la seva
capacitat de diàleg. Com ve deien des de Convergència, el fet que hi hagi una moció de censura qui
obre les portes perquè hi hagi diàleg respecte una moció de censura són vostès en el moment de
presentar una moció de confiança. Com hem dit en altres ocasions nosaltres li vam donar el vot de
confiança en el sentit d’anar aprovant els acords que es portaven a aprovació en aquesta sessió

plenària. El que no podem fer és anar aprovant acords més importants i decisius per la ciutat, sense
que vostè per la seva part ens informi de la línia que vol seguir. Tornant al tema de la moció de
censura, evidentment queden les portes obertes, però com vostè comprendrà no és una qüestió
agradable i la part més fàcil que puguin tenir els grups de l’oposició, és no ens assentem a negociar,
vostès ens han portat en aquesta situació per tant resolguin-la vostès. Entenc que vostès no tenen
sentit de ciutat, que qualsevol persona que es presenta l’hauria de tenir o que no tenen la
responsabilitat que haurien de tenir pel càrrec que ocupen ja que haurien d’intentar aprovar el
pressupost i tirar endavant el dia a dia d’un ajuntament. El fet de no presentar les ordenances fiscals
està jugant amb el futur econòmic del pressupost 2012. Hipoteca greument el pressupost 2012 i
totes les obligacions que vostès com a equip de govern han anat assumint en els últims quatre anys.
el fet aquest fa que des de l’oposició hàgim de prendre la opció que és més difícil per nosaltres.
Intentar parlar per fer una moció de censura traumàtica, com ho son totes. No pel fet de canviar un
alcalde perquè nosaltres entenem que el resultat electoral també ens avalava per intentar conformar
un equip de govern en el seu moment, sinó perquè entenem que es va presentar un grup, en aquest
cas, Esquerra Republicana, per inèrcia, que no tenia cap tipus de projecte. El que han fet aquests
mesos és anar seguint la inèrcia que ja venia donada en el seu moment, que no te cap projecte de
futur. Sí que el responsabilitzo a vostè com a cap de llista però també als altres components
d’Esquerra perquè cap de vostès ha fet ni la mínima acció per evitar la situació que ens trobem avui.
Que és dimitir per la vergonya de portar una moció de confiança però també veure’ns avocats els de
l’oposició per la seva incompetència i les poques ganes de fer el que vostè es va comprometre a fer
quan es va presentar com alcalde d’aquesta ciutat.
Sr. Alcalde.- 01.05.06 En línies generals, he percebut en tots vostès com un no entendre o
qüestionar que presentem una moció de confiança. No haguessin aprovat la urgència i s’ha acabat.
És a dir, si no estaven d’acord amb què aquest govern portés una moció de confiança avui no
haguessin aprovat la urgència. Així de senzill i així de fàcil si es que volien avocar que el govern fes
una cosa diferent del que està fent en aquests moments. El Sr. Dilmé i el Sr. Aparicio han fet
referència a la no cohesió del grup d’Esquerra. També podem parlar de la cohesió d’altres grups i
mirar com han funcionat al llarg d’aquests darrers anys. Esquerra Republicana de Catalunya te una
manera de funcionar que pot agradar més o menys i és que les decisions es prenen a través d’una
assemblea. I que una decisió, que podria ser en aquests moments plantejar un acord de
Convergència i Unió vinculat a l’aprovació del pressupost és una decisió que d’entrada és complex
perquè es repeteixen algunes qüestions que s’havien plantejat amb anterioritat, l’estiu passat. I que
evidentment, pot haver-hi divisions dins d’Esquerra Republicana però la divisió d’opinions pot ser
més saludable que no el pensament. Vostè qüestiona el fet que jo anunciés que no em tornaria a
presentar, com comprendrà és una decisió personal i no crec que això suposi una pèrdua d’autoritat
davant de la resta de grup. Llavors manifesta que des d’Esquerra Republicana pensem que la moció
de censura no és possible. S’equivoca. I tant que pensem que és possible. En som conscients que és
una possibilitat a la qual estarem sotmesos si aquesta qüestió de confiança no s’aprova. A partir
d’aquí ja veurem què passarà. Sr. Aparicio, vostè ens demana la dimissió. Vostè utilitza una
terminologia una mica forta: vergonya, poc sentit de ciutat, deixadesa de funcions, haurien de
dimitir tots...deixi que ho decidim nosaltres el que fem o no fem. Però en tot cas, jo li asseguro que
jo no penso pas dimitir. Ens en sortirem o no però no penso dimitir. Tinc un compromís de quatre
anys i el penso complir passi el que passi tan si continuo d’alcalde com si no. Vostè diu que vam
rebre el suport dels diferents grups, perdoni però no vam rebre el suport de ningú a la sessió de
Constitució de l’Ajuntament. Tots es van votar a sí mateixos. Vostès no ens van votar a nosaltres
com a alcalde per tant, no ens vingui a dir que vam rebre un vot de confiança de tots els grups
municipals per assumir l’alcaldia. I no és cert que a la sessió d’investidura jo manifestés que no
pactaria amb res o que a vostès les deixava totalment de banda. El que vaig manifestar és el que
vam manifestar per activa i per passiva que les relacions amb el PSC havien sigut molt dolentes i

que en tot cas el que calia fer era un exercici de confiança. I recuperar el diàleg per poder establir
uns altres ponts. Però escolti’m explicant les mentides que vostès expliquen en els butlletins
d’informació municipal difícilment podem reprendre aquests vots de confiança. Perquè amb
mentides i faltant a la veritat costarà molt que recuperem aquesta confiança. A partir d’aquí jo
reitero el que he manifestat abans. Nosaltres no passem la pilota a l’oposició, nosaltres hem intentat
parlar encara que vostès diuen que no. Nosaltres hem contactat tres vegades amb tots els grups
polítics i vostès no han respòs cap de les vegades. Cap ni una. Excepte Convergència i Unió. Per
tant, permeti’m que com a mínim em deixi defensar davant de l’acusació de prepotència i no
intentar dialogar. Tres vegades els hi hem obert les portes perquè vostès entressin propostes i vostès
no n’han presentat cap ni una. A partir d’aquí i tenint en compte el que s’intueix el que sentiu ara a
aprovació, i per cert, Sr. Teixidor, no és la nostra intenció que vostès tinguin mala consciència. Som
conscients que voten amb tota la responsabilitat del món. De la mateixa manera que si pressuposem
que nosaltres actuem de forma responsable també pressuposem que hi actuen vostès. Per tant, em
sembla que els posicionaments han quedat molt clars, i per tant, passem a la votació.

I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.

Lluis Sais i Puigdemont
Alcalde

Pere Serrano Martin
Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números 542519E a
542526E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 23.12.2011

Ho Certifico

El secretari

