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ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació provisional de les Ordenances fiscals 2012

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1.- Aprovació provisional de les Ordenances fiscals 2012
Vist el que es disposa als articles 15 i següents i l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l´expedient
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del dia 02.11.2011.
El Ple municipal amb 6 vots a favor (ESQUERRA); 1 vot en contra (ICV-EUiA); 9 abstencions (PSC;
CIU) acorda :
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT les Ordenances Fiscals següent amb el text que
consta a l’expedient:
ORDENANÇA NÚM. 1.- GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ORDENANÇA NÚM. 2.- GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ORDENANÇA NÚM. 3.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ORDENANÇA NÚM. 4.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ORDENANÇA NÚM. 5.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ORDENANÇA NÚM. 6.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
ORDENANÇA NÚM. 7.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
ORDENANÇA NÚM. 8.- TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE
COMPETÈNCIA LOCAL
ORDENANÇA NÚM. 9.- TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
ORDENANÇA NÚM. 10.- TAXA DE CLAVEGUERAM
ORDENANÇA NÚM. 11.- TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
ORDENANÇA NÚM. 12.- TAXA PER LA RETIRADA I/O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
ORDENANÇA NÚM. 13.- TAXA PELS SERVEIS DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS
ORDENANÇA NÚM. 14.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O OCUPACIÓ O APROFITAMENT ESPECIAL
DEL DOMINI PÚBLIC
ORDENANÇA 15.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUMINISTRAMENT D’INTERÉS
GENERAL
ORDENANÇA NÚM. 16.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES QUE EXPLOTIN INSTAL.LACIONS O XARXES DE
PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL
ORDENANÇA NÚM. 17.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
ORDENANÇA NÚM. 18.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE
ORDENANÇA NÚM. 19.- ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A
LA VIA PÚBLICA (APARCAMENT HORARI) I DEL SEU PREU PÚBLIC
ORDENANÇA NÚM. 20.- ORDENANÇA REGULADORA DE TRÀNSIT, SEGURETAT VIAL I QUADRE DE MULTES
ORDENANÇA NÚM. 21.- TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ,
LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I
CONTROL AMBIENTAL D'ACTIVITATS, DE LES ACTIVITATS INNÒCUES, DE LA LLEI 11/2009, DE 6 DE
JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES
ORDENANÇA NÚM. 22.- ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient per un termini de trenta dies hàbils mitjançant
la publicació d’un Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Tauler d’Anuncis de la
Corporació i en un dels Diaris de major difusió de la Província, als efectes, que durant aquest termini
els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les observacions i/o al.legacions que considerin
oportunes.
TERCER.- En el cas que no es presentessin al.legacions ni observacions a l’expedient dins del
termini indicat anteriorment, l’acord d’aprovació provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense
necessitat de nou acord Plenari, d’acord amb el que s’estableix a l’article 17.3 del RDL 2/2004.
QUART.- Una vegada aprovat l’acord definitivament, publicar el text íntegre de les
Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província de Girona .

I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca aquesta sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.
Intervencions:
Sr. Alcalde.- Be, les línies generals en què podríem considerar aquesta proposta d’ordenances
fiscals d’aquest exercici 2012, d’entrada, jo les qualificaria com unes línies de contenció moderada
des del punt de vista impositiu, perquè la situació de context en el que ens trobem, considerem que
evidentment. abans de atrapar en excés als ciutadans, s’han de prendre altres mesures, mesures de
contenció i reducció de la despesa. I aquesta es amb la línia que entenen que nosaltres havíem de
treballar de cares a aquestes ordenances fiscals del 2012 . Fent un resum per sobre, pel que fa
respecte als impostos, l’índex elevat que hi ha hagut un increment de l’IPC interanual des del
setembre del any passat fins el setembre d’aquest any del 3,1 es el punt de referència que hem
agafat . En el cas concret de l’impost de bens immobles l’IBI s’aplica un increment del coeficient
del 3,1 passant del 0,824 al 0,850 que suposarà un increment amb la quota d’aproximadament un
5%. El IAE i ICIOS es congelen, però s’amplien les bonificacions. En el cas de l’IAE el 50% per
l’actualització de manera significativa d’energies solars o energies renovables per a dur a terme
l’activitat i també bonificacions per a totes aquelles empreses que ampliïn plantilles amb contractes
indefinits, si amplien la plantilla un 10% tindran una bonificació del 10%, si amplien la plantilla
entre un 10 i un 25% tindran una bonificació del 20%, i si amplien la plantilla més d’un 25%
tindran una bonificació del 30%. En el cas de de l’ICIOS també s’amplien les bonificacions en
aquest cas el 95% per instal·lació de plaques solars i/o altres energies renovables, el 95% de les
obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o també la recollida de l’aigua de pluja i el 25% de la
construcció d’habitatges de protecció oficial destinats tan a lloguer com a venda en aquest cas però
que la venda no sigui per ús propi, l’impost de vehicles de tracció mecànica l’IPC un 3,1%. Les
plusvàlues també es congelen. En el cas concret de les taxes, la més significativa que és la
d’escombraries després de l’estudi de costos de servei la proposta és d’incrementar un 3,91%
l’increment el que fa és equilibrar la puja del cost del servei i es continua amb la bonificació fins a
un 20% de l’ús de la deixalleria. Respecte a l’aigua, l’increment que hi ha en funció al conveni que
es va signar, doncs de l’ampliació del contracte amb Sorea de l’increment del 4% més 0.77 euros
mes per inversió, mes per comptador en motiu de les inversions a 20 anys que ha de fer la
companyia això implicarà una mitjana sobre un consum doncs normal i habitual dels ciutadans i
ciutadanes de La Bisbal implicarà un increment d’un euro mensual aproximadament. La resta de
taxes es congelen o es pugen un 3,1% i respecte la taxa de tramitació d’obertura d’activitats també
s’amplien les bonificacions per intentar també en aquest cas fomentar l’activitat econòmica a la

nostre ciutat. Hi ha una bonificació del 50% en una superfície màxima de 100 m2 per una sola
persona física. Estem parlant en aquest cas del petit comerç, una bonificació del 70% pel canvi de
titularitat entre conjugues ascendents, descendents i germans una bonificació d’un 30% en l’estalvi
energètic i utilització d’energies alternatives a l’activitat i un 10% de bonificació també qui presenti
el certificat de sistema de cogestió de la Unió Europea. Com he dit abans aquestes són en línies
generals les modificacions que plantegem en aquest exercici 2012, un exercici com he dit abans,
que el que enteníem que el que feia falta era una gestió responsable basada amb uns increments
moderats però també amb una comprensió de la despesa corrent. És en aquest línia que creiem que
s’ha d’enfocar el pressupost del 2012.
Sr. Cano.- Bona nit a tothom. Per responsabilitat amb la ciutat i amb els ciutadans de la Bisbal,
nosaltres farem abstenció perquè després no es digui que per culpa del Partit Popular de Catalunya a
la Bisbal sigui un obstacle pel funcionament de l’Ajuntament de La Bisbal.
Sr. Teixidor.- 08.07 Bé, durant en el Ple d’aprovació d’Ordenances Fiscals en el qual jo voldria
destacar que hi ha hagut un debat bastant intens aquest últims dies amb aportacions de bonificacions
o usos d’energies renovables. Totes aquestes qüestions que donen debat polític i que ajuden a
dinamitzar l’economia i a millorar la qualitat de vida de les persones. Tot i així, ens agradaria dir
que els impostos no són ni bons ni dolents, els impostos, les taxes, els preus públics, sinó el que cal
veure és darrere d’aquest impostos el projecte que hi ha. I amb això vull dir, que si tu tens ganes de
fer un determinat projecte i per això comptes amb una puja d’impostos, si això t’ho cobreix, doncs
ho pots fer. Ens hagués agradat visualitzar quin projecte de pressupost hi havia darrera d’aquests
impostos o d’aquestes taxes. Si no veiem cap on aniran els trets és una decisió difícil de prendre.
Aquí és amb la dificultat que ens hem trobat i que any rere any ens hi anem trobant. Jo crec que
amb èpoques de crisi que estem, ara més que mai, hauríem d’anar canviant aquestes maneres de
treballar i que les informacions ens les anessin donant prèviament. Molt abans d’aquest procés
s’havia parlat que a la llar d’Infants es preveien un dèficit de 150.000€ i per altra banda, pel que he
vist, els preus públics de la Llar d’Infants, no té intenció d’apujar-los, almenys de moment. Tot i
que també ens consta que hi ha alguns pares, que davant del debat de retallar personal per reduir
costos o apujar una mica la tarifa per mantenir la qualitat del servei, els pares estan d’acord amb
aquesta segona opció. Segurament també hagués estat un debat interessant no fer-ho no tan sols
amb els polítics, sinó d’obrir aquest debat amb la ciutadania. Això sembla que no acaba d’arribar en
els pressupostos tot i que sempre parlem de participació ciutadana. Insisteixo que és difícil de
decidir però nosaltres entenem que no hem de donar suport en aquestes ordenances fiscals, per tant
el nostre vot serà contrari.
Sr. Dilmé.-12.21 Bé, bona nit. Primer dir que tenim a sobre la taula unes ordenances fiscals
que són les seves, ordenances fiscals que presenta Esquerra Republicana de Catalunya,
l’equip de govern. En aquestes ordenances nosaltres havíem fet una sèrie d’aportacions
mínimes, més que res per intentar millorar alguns conceptes petits que enteníem que s’havia
de millorar. Estem davant d’unes ordenances que s’han presentat a desganes i evidentment,
són unes ordenances de tràmit, per quedar bé. El discurs de contenció que ha fet l’alcalde és
molt correcte. I evidentment, en el moment que estem no crec que hi hagi ningú a favor
d’augmentar les despeses de l’Ajuntament. Per tant, son obvietats el que vostè ha dit. També
vull matisar que estem parlant d’ordenances, no estem parlant del pressupost. El debat és
totalment diferent. Sabem que de cares a l’any que ve en el pressupost municipal hi haurà una
sèrie d’increments respecte la despesa. Uns son uns 240.000€ que començarem a pagar
d’interessos de dos crèdits que ara encara no pagàvem. I hem de tenir en compte també, i
sobta que no estigui contemplat aquí, la previsió si complim l’acord amb els treballadors. Ja
que haurem d’afegir 230.000€ més
en el capítol I. Sense comptar un possible increment
de l’I.V.A ja estem parlant de mig milió d’euros més amunt. Llavors presenten unes

ordenances que sent generosos ens en podem anar uns 170.000€ amunt. Per tant, la reducció
de despesa que vostè parlava, ja només així, amb aquests dos conceptes de més i de menys,
ja ens n’anem sobre els 300.000€. Evidentment, si no podem finançar de crèdits perquè el
tipus d’interès és molt millor abans que ara, i el capítol II ja el tenim molt castigat, tot i que
sempre hi ha una mica de marge, hem deduït que aquesta diferència acabarà recaient sobre
capítol I. I això s’ha de dir a la gent. Que fem unes ordenances de contenció vol dir que
haurem de reduir despesa municipal. I a dia d’avui, per retallar queden molts pocs llocs que no
sigui capítol I. I això vostès ho saben i no han afrontat aquest repte. Suposo per la incertesa de
si hi haurà moció de censura o no. Parteixin de la base que vostès continuen governant. I
vostès han de funcionar així fins l’últim dia. I el que no poden fer és tenir dues opcions
d’ordenances. Les que seran si continuo governant i les que seran si no continuo governant. I
de moment com que no ho sé, porto a aprovació les que si no continuo governant. Doncs això
no és feina responsable. Amb què més em puc expressar per dir això. Home, hi ha debats
pendents. Els preu públics no es toquen. Fa dos mesos, nosaltres vam al·legar els preus
públics de l’Escola de Música. Encara no s’ha resolt. Per què? Nosaltres proposàvem una puja
però vostès són incapaços d’afrontar puges. El tema de la Llar d’Infants ho acaba de dir el
portaveu d’Iniciativa. Hi ha una cosa que és claríssima, l’aportació de la Generalitat s’ha reduït
i a sobre la taula la proposta d’acomiadar tres treballadores. Hi ha una proposta de l’AMPA, de
pujar la quota una quantitat minsa. Però curiosament, la direcció política d’aquest ajuntament
no ha pres cap decisió en aquest sentit. I estem aprovant unes ordenances que no preveuen
cap augment, com si no passés res. Tot això plegat desvirtua el debat que estem tenint avui.
El cor ens demana votar-hi en contra Sr. Alcalde. I vostè tindria l’excusa perfecte, si continua
governant, per dir que tot això que faré a partir de l’1 de gener ho haig de fer perquè aquest
inconscients de l’oposició bloquegen l’Ajuntament i son uns irresponsables. I la Festa Major
s’ha de retallar un 50%, quinze persones al carrer...etc. Perquè l’oposició no m’ha votat les
ordenances i aquests 170.000€ de més no els tinc. Per tant, nosaltres aquí no hi jugarem.
Nosaltres hem d’intentar millorar, a partir de les al·legacions ja veurem com ho podem fer.
Perquè és sorprenent que hi hagi coses que no s’estudiïn. Acabem de passar una revisió de
deu anys d’IBI, d’augment continuat d’IBI, i continua sense haver-hi la possibilitat de pagar l’IBI
en dos rebuts com fan molts altres ajuntaments. Hi ha molta gent a la Bisbal que està pagant
entre 800 i 1000€ d’IBI i seria més fàcil que ho poguessin pagar en dos rebuts. Però aquí si
vols fer-ho ho has de demanar. No es tracta d’això, es tracta de fer-ho per rutina. I poca cosa
més podem dir. Ja li he dit que ens abstindrem. Són unes ordenances que es mereixerien
votar en contra, però crec que prima més altres interessos. No volem que ens pugui dir que
nosaltres hem bloquejat el govern de la ciutat. Tenim un mes per presentar al·legacions i així
ho farem.
Sr. Aparicio.- 19.08 Bé, bona nit. El problema d’intervenir en últim lloc en el Ple és que moltes
de les idees ja estan dites. En aquest cas seré repetitiu ja que n’hem estat parlat amb els
grups de l’oposició fa cinc minuts. I com deia el Sr. Dilmé, el cor el que ens demana és un vot
en contra. Perquè vostè ha fet unes ordenances pensades per l’interès i la debilitat que tenen
com a partit de govern en aquests moments que no pas pensant amb els interessos i les
necessitats de la ciutat. Com s’ha comentat abastament aquí, en aquest pressupost de cara a
l’any vinent, hi ha un increment important que no és sobrevingut sinó volgut, per part de l’equip
de govern, en el sentit que ja se sap des de fa temps, per tant les mesures s’havien d’aplicar
des de fa temps. Nosaltres és una argumentació que ja vam dir-ho amb el pressupost del
2011, el qual no es va aprovar. Vam dir que veient la situació i els compromisos que anava
adquirint l’ajuntament, el que era de responsabilitat, era presentar un Pla de Viabilitat a quatre
anys vista. Tenir un document en el qual haguéssim vist quines eren les mesures previstes a
aplicar per part de l’equip de govern per fer front als compromisos que estaven adoptant. En
aquests moments tenim 260.000€ de sous del personal pel 2012. Tenim també l’increment pel
pagament dels interessos dels préstecs. Tenim les retallades de la subvenció per part de la
Generalitat de la Llar d’Infants que s’acumulen al dèficit que ja hi havia. Tenim més que
probable increment de l’IVA. Tenim increment de l’IPC que ens aplicaran els proveïdors pels

serveis que ens presten. Per tant, tenim una gran quantia econòmica a la qual s’ha de fer front.
Una quantia econòmica, que vostè contradient el principi base de qualsevol administració, que
és el principi de prudència, el fa a la inversa. Està fent un vot de fe que vindrà el govern
central, sigui qui sigui el que governi, i li faci un ajut i torni a congelar la partida de personal
per tant, s’estalviïn de pagar aquests 260.000€. Vostè també fa un acte de fe pensant que no
hi haurà un increment de l’IVA. I per tant, creu que amb aquestes ordenances podran fer front
a tots aquests compromisos adquirits per part de l’Ajuntament de la Bisbal. Això és de mal
governant. El que hauria de fer és preveure aquests increments. No hi ha res més fàcil que
aplicar la llei d’hisendes locals, a 30 d’octubre, i presentar un esborrany de pressupost. Per
tant, des del grup de l’oposició podríem valorar si aquestes ordenances son creïbles o no.
Veient els antecedents que tenim per part de vostè, evidentment no són creïbles. En el darrer
Ple ordinari se’ns va voler vendre tota l’estona la moto que tenien un Pla pel tema de rebaixar
el dèficit que tenia el Pavelló Municipal d’Esports, document que no hem vist. Per tant, em
permetrà que no li tingui gens de confiança i que dubti molt que el tinguin preparat. Dit tot això,
si nosaltres votem en contra, aquestes ordenances o s’aproven. Si no s’aproven aquestes
ordenances em sembla que li estaríem fent un favor. Perquè segurament, com ja se’ns ha fet
notar, ho utilitzarà ja que no tinc cap mena de confiança que actuï responsablement, i dirà que
des de l’oposició els posen pals a les rodes. Li haig de dir que a contracor farem una
abstenció. Tindrà aquestes ordenances aprovades. No s’ho agafi com un vot de confiança,
desconfio totalment de vostè i del govern que hi ha al davant. Li recordo que en el Ple
d’aprovació del pressupost vostè va dir que era una irresponsabilitat presentar unes
ordenances fiscals. Després va canviar de parer, suposo al saber que no quedava com alcalde
en funcions sinó que es quedava com alcalde amb totes les funcions plenament assignades.
El que hauria de fer és presentar unes ordenances amb independència de la data del 18 de
novembre. Espero que aquestes ordenances no les hagi d’aplicar vostè aquestes ordenances.
Son unes ordenances altament insuficients per poder fer front a totes les despeses.
També li recordo una cosa, quan es fan unes ordenances i quan es fa un pressupost s’ha de
mirar no només l’any en curs sinó en un futur. Vostè ha parlat del tema de l’aigua, pujarà molt
més, el tema de personal no s’acaba amb els 260.000€ sinó que cada any s’incrementa. Per
tant, és un debat que serà recurrent. Torno a repetir que l’aportació del document cara als
propers quatre anys és necessari. I llavors podríem valorar si aquestes ordenances son
suficients o no. El nostre vot serà l’abstenció, per tant, aprovarà les ordenances. Entenc que
amb això no li fem cap favor però sí que li fem a la ciutat. I amb aquesta responsabilitat de
ciutat vull que s’entengui el nostre vot. Sé que amb això deixem portes obertes, per exemple el
tema de la Llar d’Infants. No volem que amb això s’interpreti que estem d’acord amb què
l’única mesura que hi ha és la d’acomiadament de personal. I que per tant, la responsabilitat
seva, amb independència que hagi aprovat aquestes ordenances, faci una reflexió respecte
les mateixes, i encara estem a temps de millorar-ne alguna d’elles. I amb això ja li dic, perquè
ja m’imagino cap a on anirà la seva contesta, que no només m’estic referint a fer un increment
desmesurat de la càrrega impositiva cap al ciutadà.
Sr. Alcalde.- 27.58. Ara tindré mala consciència ja que hauré trencat molts de cors, pel fet de
votar a contracor, que no sé si podré dormir aquesta nit. Sr. Cano gràcies pel seu vot de
responsabilitat, li agraeixo. Sr. Teixidor, la veritat, el seu vot en contra, francament, no l’entenc.
Perquè és clar, de quatre reunions que hi hagut, a dos vostè no ha vingut. I a les dues que va
assistir jo no el vaig sentir obrir boca de propostes alternatives. Per tant, em sobta una mica
aquest vot contrari. Així com algun altre partit ha presentat propostes alternatives dintre de les
quatre reunions que hi ha hagut per debatre aquestes ordenances, no em consta que vostè en
presentés cap. A les actes de Junta de Portaveus es reflectirà la participació que ha tingut
cadascun dels membres que n’ha format part. Han parlat diferents portaveus que no es
visualitza el pressupost 2012 o que s’hauria d’haver presentat el pressupost 2012. Com que
volen que presentem el pressupost 2012 si no hi ha aprovat el pressupost 2011? És que no es
pot portar aprovació el pressupost 2012 fins que no estigui aprovat el pressupost 2011. I
respecte el pressupost 2012, les recomanacions a dia d’avui de tutela financera és d’esperar,

perquè hi ha moltes incerteses en aquests moments, en funció del què pugui passar, a partir
del 20 de novembre i el resultat de les eleccions espanyoles. Sobre aportacions que pugui fer
l’estat, sobre la possible condonació del deute, sobre aportacions de la Generalitat. Tema llar
d’infants tan recurrent, se’ls hi ha dit per activa i per passiva. Jo no sé si vostès no escolten o
els que no venen no els expliquen els seus companys que han vingut a les reunions. S’ha dit
clarament, pel que fa referència al cos de servei de la Llar d’Infants a l’any 2011, a la proposta
de pressupost que va portar aquest equip de govern a aprovació, ja estaven que fins a 31 de
desembre del 2012, l’aportació es faria de 1.600€, és a dir, es baixava de 1.800 a 1.600€ per
plaça ocupada, i que en el termini de tres setmanes, es diria què passaria a l’any 2012.
Evidentment, han passat aquestes tres setmanes amb escreix i no s’ha notificat res. Perquè no
crec que s’hagi de ser gaire intel·ligent per saber que estem en vigílies d’eleccions i segons
quines decisions i quines mesures, no es volen donar a conèixer. El que vaig manifestar va ser
com que l’aplicació fa referència a l’exercici 2012, tenim temps quan sapiguem realment si la
subvenció o l’aportació que es fa és de 1.600 o de 1.300€, sabrem realment què és el que
hem d’ajustar. Perquè fer un reajustament ara per després tornar-ne a fer un altre d’aquí un
mes i mig no té sentit. Quan l’any 2011 en aquest cas ja estava cobert amb el pressupost. I el
mateix amb l’Escola de Música, vam dir que la proposta seria de fer una modificació a partir de
1 de gener. Per tant, el que no poden dir és que no afrontem les nostres responsabilitats.
Evidentment que les afrontem i les expliquem. I les farem. Respecte el què ha dit el Sr. Dilmé
de la fragmentació del rebut, carai, amb quatre reunions que hem fet mai ho havien proposat.
Si ho haguessin posat sobre la taula ho haguéssim pogut discutir. Haguéssim pogut acceptarho o no. De la mateixa manera que els hi hem acceptat diverses coses que han proposat.
Aquesta també la podíem haver acceptat. Però a mi no em consta que a cap d’aquestes
reunions s’hagi posat sobre la taula aquest tema. Potser no vaig sentir-ho, però a mi no em
consta. Sr. Aparicio, diu que no hi ha confiança. Bé, això és mutu. Tampoc en tenim amb
vostès i no és cap sorpresa. En aquest sentit no es pensi que sigui cap novetat. Jo crec que
aquesta manca de confiança queda demostrada amb el temps amb actituds i amb formes de
fer. Crec que no és la adequada l’actitud que tenen vostès però els hi agraeixo avui que facin
aquest favor a la ciutat i no a la meva persona i al grup d’Esquerra Republicana. Els hi
agraeixo perquè penso que és com han d’actuar, pensant en benefici de la ciutat i no en
benefici de l’alcalde o dels regidors i regidores d’Esquerra Republicana. Vostè demana el Pla
de quatre anys, jo ja li he dit clarament abans, quan tinguem el pressupost del 2011 aprovat,
quan tutela financera ens està dient que retinguem l’aprovació del pressupost 2012, vostè
demana una projecció a quatre anys, doncs bé, haurem d’anar en contra del món per donar
satisfacció a les seves inquietuds. En tot cas, el que jo sí li deixo ben clar és que, aquest equip
de govern té projecte de ciutat. Sap com enfocar i defugim de la política de manual. A la
política de manual el que diu moltes vegades, és que el primer any, com que està a quatre
anys vista les properes eleccions, és una any de pressió impositiva forta. Perquè llavors el
ciutadà no se’n recordarà. Escolti’m per fer política de manual no cal que ens assentem aquí
persones, podem assentar robots. Nosaltres pensem que les decisions s’han de prendre en
funció de les circumstàncies i les situacions i els moments. No en funció de les necessitats o
rèdits electorals. I en funció de les circumstàncies, les situacions i els moments en què es
trobem, nosaltres som partidaris d’una projecció impositiva moderada i donat reducció de la
despesa que no ha de ser només dels capítols que diguin vostès. Poden ser de capítol I,
capítol II, capítol IV i també si convé capítol III i capítol IX. No tot es centra amb el capítol I. I
aquest govern i qui parla, té fet un esborrany de pressupost. Evidentment que el té fet perquè
el que no farà és portar a aprovació unes ordenances fiscals amb uns increments determinats
que no doni cobertura al pressupost que sigui necessari per la ciutat per l’any vinent.
Evidentment, és un document intern que tenim nosaltres a valorar a aquestes ordenances
fiscals. Perquè no som tan irresponsables perquè encara que no s’ho pensin tenim ganes i
volem continuar governant. I és amb aquest esperit i amb aquesta intenció amb la qual hem
presentat aquestes ordenances fiscals. Si convé en uns exercicis posteriors, perquè la
reducció de la despesa ha arribat al seu límit, i malgrat tot els serveis que volem continuar
donant son un serveis de qualitat i potents, si convé pujar el tipus impositiu s’haurà de fer.

Però abans de pujar els tipus impositius de forma indiscriminada a tothom, el que haurem de
reajustar son els preus públics d’aquells serveis que hi ha un determinat nombre d’usuaris que
se’n beneficien, i no tota la població. Per tant, hi ha moltes maneres i mot camp per córrer. I
aquest govern ho té molt clar quina és la manera i el camp per córrer. Que diferent de vostès
potser sí però per això alguns en hi ha diferències molt importants d’entendre la ciutat i com
enfocar el futur. En tot cas nosaltres assumim la nostra responsabilitat i l’enfoquem de la
manera que hem plantejat.
Sr. Teixidor.- 36.48 Jo el que no entenc és a vostè perquè haig de reconèixer que no he
pogut assistir a totes les reunions però a vegades la comunicació no ha sigut del tot correcte.
No dic jo sol sinó que a algun regidor també li ha passat que no li ha arribat a temps. Però bé,
no hi ha cap problema, he fet campana. No em castigui. Però hi alguna cosa que jo no l’entenc
perquè vostè diu que no he proposat alternatives però precisament a l’última reunió parlant
d’una proposta que jo vaig fer a la primera reunió la interventora la va desenvolupar perquè ja
se la va mirar. Després n’hi va haver d’altres en relació a interpretar altres propostes en relació
a l’IAE, etc i d’altres que altres grups proposaven i que nosaltres també compartíem i no
teníem perquè repetir. A partir d’aquí cadascú fa el que pot i també recordi que jo també he fet
una prèvia que ha sigut dir que els impostos també serveixen per dinamitzar l’economia, com
si també recorda que l’any passat vam fer una proposta de bonificació per totes aquelles obres
que feien obres que d’alguna manera utilitzaven energies renovables i aïllaments, per tant,
aquí obríem la porta a totes aquelles empreses que instal·len aquestes coses perquè es
poguessin dinamitzar. Però sempre amb la condició que l’Ajuntament en fes publicitat
d’aquestes coses. És a dir, sortir amb la barca i tornar a moll amb la xarxa carregada de peix.
Es va fer el mínim. Es va penjar un baner a la pàgina web. Bé, si es vol dinamitzar amb això
no n’hi ha prou. D’alguna manera, també he arribat a dir que els últims dies he vist que el
debat era ric i estava bé. Tampoc esperava la seva felicitació però dir-me això no em sembla
correcte. Bé, bàsicament era dir si vostè diu que té un esborrany de pressupost, el que
nosaltres diguem és que si tenim més documentació podrem decidir amb més criteri i més
dades. No ha estat així, doncs nosaltres no hi donarem suport.
Sr. Dilmé.-39.52 Una reflexió Sr. Alcalde, quan acaba la intervenció de la oposició i vostè amb
educació ja veu que té les ordenances aprovades encara, home el comentari d’acudit se’l
podia haver estalviat. En el sentit que a vegades, l’alcalde, la figura més representativa, hauria
de tenir una mica més d’alçada. Quedaria bé en una comissió però en el Ple no. És una
recomanació que li faig amb tota la modèstia. Estem aprovant les ordenances. Les ordenances
les presenta el govern i no l’oposició. El govern sap per on vol tirar perquè decideix aquestes
ordenances i què cobrirà del pressupost del 2012. I això és independent que tingui el
pressupost del 2011 aprovat o no. Vostè diu que té amagat un esborrany de pressupost del
2012. També tenia un projecte del Patronat d’Esports per eixugar el dèficit i resulta que ningú
l’ha vist. Ni els serveis econòmics municipals coneixen l’existència d’aquest document. Hi ha
tantes coses que tenen guardades al calaix que evidentment, el calaix és molt gruixut o és que
el calaix ja no existeix. Per tant, permeti’m que nosaltres pensem més aviat la segona opció.
Vostè parla que s’ha d’esperar, a veure hi ha coses que podem esperar però és que ens
enganxarà el toro. Perquè el tema de personal em sembla que tothom el té bastant assumit.
Perquè el tema de les bestretes em sembla que també està bastant dat i beneit. I en cas de
que no, quin marge de maniobra tenim? Aquestes ordenances ens donen un marge de
maniobra suficient com per poder actuar en el cas que passi alguna emergència? Nosaltres
creiem que no però són les seves ordenances, nosaltres només li podem recomanar. Com la
fragmentació de l’IBI, perdoni quan estàvem al govern, que hem estat tres anys i pico
governant, ja n’havíem parlat d’això, de fer l’IBI en dos rebuts. No hi és. Molt bé, què necessita
que li fem una al·legació? Escolti és vostè qui governa. Nosaltres podem incidir sobre temes
concrets de les ordenances. El que no li farem nosaltres perquè no tenim ni els mitjans tècnics
ni un servei econòmic a la nostra disposició és fer-li unes ordenances a vostè com si

governéssim nosaltres. I és que aquesta prospecció del 2012 per molt que la tinguin en ment
en un arxiu o amagat en un calaix és evident que hi ha uns imputs que difícilment quedaran
coberts amb aquestes ordenances. Diu que no tot és pujar impostos, nosaltres no li estem
dient això. És que ens agradarà saber per on van. Perquè si ens diu que es pot retallar el
capítol II doncs, fem-ho. Què retallarem? La llum? La subvenció de Fira de Circ? La Festa
Major? Parlem-ne. Clar que es poden retallar moltes coses, però parlem-ne faci’ns un
avançament. Nosaltres col·laborarem amb tot el que sigui una millora de funcionament de la
nostra manera que entenem del govern. Però el que no farem és fer-li la feina perquè vostès ja
cobren per fer-la. I el tema de la Llar d’Infants, com a mínim un contacte amb l’AMPA, amb tots
els meus respectes, s’hauria d’haver produït. Perquè tenen una proposta sobre la taula que
estan disposats a pagar de més i fa pocs dies no hi havia cap mena de resposta per part de
l’Ajuntament. Repeteixo, són unes ordenances per votar-les en contra. No tenen un projecte
global i a nosaltres ens agradaria sentir-lo. El pressupost del 2011 evidentment és un
pressupost diferent però sí que ens hagués agradat que hagés manifestat el que faria si
continuava governant. Perquè és el que ha de pensar ja que vostès ha obert un procés que
ningú li ha demanat que l’obrís. Però vostè ha de continuar governant fins el dia 18, a última
hora fins l’últim dia. Demanem que actuï amb aquesta responsabilitat. Jo crec que faltava
aquestes amb ordenances, explicar una mica quin era el projecte a partir del qual es feien
aquestes ordenances.
Sr. Aparicio.- 45.19 Bé, jo començaré per una cosa que vostè ha dit respecte a les propostes
alternatives. A les tres Juntes de Portaveus i la Comissió Informativa que hi va haver ahir, jo
que tingui constància, tots els grups de l’oposició, o sigui tots van fer els seus suggeriments i
les seves aportacions. Des de l’equip de govern només es va entrar a valorar les que feien cas
a bonificacions o aspectes menors. Quan s’ha plantejat la possibilitat d’algun tipus de
modificació important respecte alguna de les taxes o respecte algun impost vostès s’hi ha
negat sempre. Ni tan sols hi ha volgut parlar. Per la taxa d’escombraries se li va fer una
proposta que podia ser una alternativa, com a mínim perquè se l’estudiessin. En cap cas es va
comentar i altres. Vostès se senten còmodes parlant de les bonificacions, que és correcte,
però no respecte el fons d’aquestes ordenances fiscals. Per tant, no crec que sigui de rebut
jutjar als membres de l’oposició que no han intervingut, quan ahir mateix quan fèiem el definitiu
es va veure quines bonificacions es van proposar des de cada partit. No faci veure que els
grups de l’oposició no hem treballat. Hem treballat amb el marge de maniobra que vostès ens
ha deixat. Ja li he comentat a la primera intervenció, que si vostè presenta unes ordenances
fiscals amb un increment que ni de bon tros cobreix els compromisos que l’Ajuntament ha
adquirit, el marge de maniobra és poc. Per un principi de prudència que fan servir tots els
interventors municipals i totes les àrees econòmiques, el que és normal, és intentar preveure
la pitjor de les situacions possibles que es pot donar a un Ajuntament. Per desgràcia aquestes
previsions es compliran. El fet que es puja l’IVA em sembla que tots ho tenim clar. El fet que hi
hagi més retallades per part de les administracions superiors, és el dia a dia que ens trobem
amb totes les administracions. Amb una administració com el Consell Comarcal que
bàsicament fa prestació de serveis que venen derivats de l’administració superior que és el pa
nostre de cada dia, per tant, no sé perquè hem de pensar que això a partir d’ara es modificarà.
En tot cas, si vostè tingués raó, i es dóna el cas que l’Estat ens perdona o ens condona
aquesta quantitat que se li ha de retornar, que no hi ha cap més retallada respecte les
subvencions que ens donen en les diferents àrees o serveis obligatoris que prestem, que és el
pitjor que podia passar, etc. Doncs una, o que les retallades que vostè diu que es faran seran
inferiors, o dos, tenim un romanent de tresoreria superior, que per tant, el podem invertir en el
pressupost de l’any vinent. Per tant, tampoc no veig la dificultat amb això. Així com tampoc
veig la dificultat si vostè té aquest projecte, o l’avantprojecte de pressupost, en comentar les
quatre línies perquè ens quedi la tranquil·litat que de veritat estan actuant responsablement.
Les ordenances tenen una finalitat que és beneficiar el conjunt de la ciutadania. Respecte les
retallades, vostè ens ha fet un esment o un llistat de capítols però jo li recordo que el capítol I
és el 65% dels recursos ordinaris. Per tant, si el capítol I és el més important, per aquesta

regla de tres, bàsicament el que s’ha de comprendre que el que s’haurà de retallar més serà el
capítol I. Està molt bé que digui que hi ha altres marges de maniobra, però en tot cas, ho digui
quins són. I potser estarem tots més tranquils a l’hora de votar aquestes ordenances. I vostè,
moltes vegades, ha vingut a dir en el seu discurs com si li estiguéssim demanant des dels
grups de l’oposició que fes un increment dels tipus impositius. Jo i ningú, en cap cas, ha dit
que s’estigui proposant un increment del tipus impositius. Es diu que amb aquest increment
que vostè ens proposa avui no surt per cobrir totes les despeses. I el que se li demana és que
se’ns expliqui com es pensen fer front a tots aquests compromisos que hi ha. No sé si es
recorda que a la primera Junta de Portaveus, li vaig dir que el nostre vot no venia per les xifres
que ens declaraven sinó perquè se’ns acredités d’on sortirien aquests diners i quin projecte
tenien. Això va ser fa temps, no ens ho ha volgut dir, vostè diu que el té al cap aquest projecte,
doncs potser que ho calqui en un paper i ens el deixi veure a tothom. Són unes ordenances de
les quals s’ha vist forçat presentar per aquesta dèria que te vostè respecte a una situació que
l’ha provocada vostè. Crec que aquestes ordenances no busquen la necessitat real de la
ciutat. I que són fruit de debilitat del seu grup polític. Això, evidentment, és dolent. I per tant, no
crec que pugui sortir res de bo d’aquestes ordenances de cara a un futur. I li torno a repetir i li
torno a fer el prec. Si vostè té un projecte de ciutat com diu i unes ganes de governar, potser
que ens el deixi veure. Podem estar-hi d’acord o no però almenys no dubtarem que el tingui i
que tingui ganes de governar.
Sr. Alcalde.- 52.23. Molt breument. Sobre el document de viabilitat del Patronat. Agraeixo el
vot de responsabilitat per part de tots els grups que permetran l’aprovació inicial de les
ordenances. El document de viabilitat es demostra amb la reducció del dèficit que hi ha en el
Patronat Municipal d’Esports. I pot ser un document escrit o pot ser una política d’actuacions
amb què es redueixi el dèficit. I això ja hi era amb el 50% de la reducció del dèficit a la
proposta d’aprovació del Patronat d’Esports 2011. Tan Sr. Dilmé com Sr. Aparicio insisteixen
molt amb el tema d’aprovació d’ordenances acompanyades d’esborrany de pressupost. La
meva pregunta és: em poden dir amb els anys que vostès porten com a regidors, tan a govern
com a oposició, quantes vegades s’ha presentat una proposta d’ordenances acompanyada
d’un esborrany de pressupost? Cap vegada. Per tant, estan demanant una vegada inusual.. Ni
quan governàvem nosaltres conjuntament la legislatura passada ni els vuit anys que he estat
de regidor a l’oposició. No he vist mai una aprovació d’ordenances que anés acompanyada
d’un esborrany de pressupost per part del govern. Per tant, em sobta ara que sigui vital a
l’hora de poder definir o no definir. I finalment, Sr. Aparicio, vostè diu que jo l’estic acusant que
volen que pugem els impostos. Home, si el primer que fan quan acaba el ple ordinari del mes
passat és dir, que la proposta d’ordenances fiscals que presenta l’equip de govern és
insuficient perquè no dóna cobertura. Quina solució hi ha segons vostès? Pujar els tipus
impositius. És una regla de tres bastant fàcil que un nen de primària em sembla que la sabria
fer. És la lectura que es desprèn del que vostès diuen. Llavors tampoc se n’amaguin vostès.

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 i Martin
Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números 542556E a
542565E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 23.12.11
Ho Certifico
El secretari

