Ref. 11.181011
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 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:

11/2011
18.10.2011
20,10 h.
20,50 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.- Aprovació del compte general de l´Ajuntament i del Patronat municipal d´esports
exercici 2010
Segon .- Aprovació inicial del pressupost general de l´exercici 2011

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:

1.- Aprovació del compte general de l´Ajuntament i del Patronat municipal d´esports exercici
2010

Atès que en compliment d’allò que preveu l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local, de l’article 212 del TRLRHL i de l’article 101 del DL 2/2003, la
Comissió Especial de Comptes ha de procedir a l’examen del Compte General de l’Ajuntament de
la Bisbal d’Empordà i del Patronat Municipal d’Esports de l’exercici 2010.
Atès que la Comissió Especial de Comptes es va reunir el passat dia 7 de setembre de 2011 i va
informar favorablement el Compte General de 2010 acordant alhora que s’exposés al públic durant
el termini legalment establert.
Atès que transcorregut el termini citat anteriorment, s’hi ha presentat una al·legació per part del Sr.
Òscar Aparicio Pedrosa en data 5 d’octubre de 2011 com a Portaveu del Grup Municipal PSC.
Atès que la Comissió Especial de Comptes s’ha tornat a reunir el dia 17 d’octubre de 2011
desestimant les al·legacions presentades i informant favorablement el Compte General de la
Corporació de l’exercici 2010,
El Ple municipal ACORDA amb 9 vots a favor (ESQUERRA; CIU) 6 vots en contra (PSC) i 2
abstencions (ICV-EuiA i PPC) :
PRIMER. DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. Òscar Aparicio Pedrosa
en data 5 d’octubre de 2011 i com a Portaveu del Grup Municipal PSC en relació amb l’expedient
d’aprovació del Compte General.

SEGON. APROVAR el Compte General de l’exercici 2010 de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà i del Patronat Municipal d’Esports.
TERCER. RENDIR el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març
Intervencions:
Sr. Aparicio.-02.10 Nosaltres en el seu moment vam entrar al·legacions pel Compte General.
Entenem que aquest compte general és millorable. De fet la proposta que vam entrar nosaltres de les
sis al·legacions cap d’elles tenia fonament tècnic. D’aquestes sis al·legacions n’hi ha tres que
perfectament s’hi podien haver acollit. Amb major o menor dificultat tècnica a l’hora de contemplar
aquestes al·legacions. Per tant, el nostre vot serà contrari.

2.- Aprovació inicial del pressupost general
Vist el projecte de Pressupost general de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per a l'exercici de
2011 i l'expedient instruït a l'efecte, que s'acompanya de les preceptives Bases d'execució, el qual
figura integrat pel propi de la Corporació i el del seu organisme autònom Patronat Municipal
d’Esports.
Vist també la Plantilla de Personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2011.
Atès que el procés per a la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Vist l’informe d’Intervenció núm. 62/2011 i 63/2011 data 14 d’octubre de 2011, i vist el dictamen
favorable emès per la Comissió d’Hisenda de data 17 d’octubre de 2011,
El ple municipal, amb 8 vots en contra (PSC; ICV-EUiA; PPC); 3 abstencions (CIU) i 6 vots a
favor (ERC), DESESTIMA la següent proposta :
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà per a l’exercici 2011, que inclou tant el pressupost de la pròpia Corporació com el del
seu organisme autònom Patronat Municipal d’Esports
PRESSUPOST DE DESPESES
2011
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 9
TOTAL

AJUNTAMENT
5.940.000,00
2.874.100,00
274.000,00
637.900,00
633.000,00
10.359.000,00

PATRONAT
232.000,00
158.625,00
11.000,00

401.625,00

TOTAL ABANS
ELIMINACIÓ
CONSOLIDACIÓ
CONSOLIDACIO
6.172.000,00
3.032.725,00
285.000,00
637.900,00
260.000,00
633.000,00
10.760.625,00
260.000,00

TOTAL DESPRES
CONSOLIDACIÓ
6.172.000,00
3.032.725,00
285.000,00
377.900,00
633.000,00
10.500.625,00

TOTAL ABANS
ELIMINACIÓ
CONSOLIDACIÓ
CONSOLIDACIO
3.484.800,00
105.000,00
3.478.200,00
3.583.500,00
260.000,00
122.000,00
10.773.500,00
260.000,00

TOTAL DESPRÉS
CONSOLIDACIÓ
3.484.800,00
105.000,00
3.478.200,00
3.323.500,00
122.000,00
10.513.500,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2011

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
TOTAL

AJUNTAMENT
3.484.800,00
105.000,00
3.332.200,00
3.315.000,00
122.000,00
10.359.000,00

PATRONAT

146.000,00
268.500,00
414.500,00

SEGON.- APROVAR les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2011.
TERCER.- APROVAR la Plantilla de Personal de la Corporació per a l’exercici 2011.
QUART.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte que es publicarà en el BOP de Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat

amb el que disposa l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
CINQUÈ.- El Pressupost s’entendrà aprovat definitivament si no s’hi formula cap al·legació o
reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa l’article 169.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
SISÈ.- TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat
de Catalunya, una vegada aprovat definitivament el Pressupost.
Intervencions:
Sr. Alcalde.- Faré una breu explicació per fer una mica de memòria. L’anterior equip de govern va
decidir de cares a l’exercici 2011 prorrogar el pressupost 2010. És una pràctica habitual de les
administracions que per causa electoral el pressupost es prorrogui. Amb la intenció que el govern
entrant el pugui redactar.
Per tant, és un pressupost que se n’ha executat nou mesos i mig i bastant tancat, tenint en compte
que les inversions que estaven previstes per aquest any 2011, es van incloure en l’expedient de
modificació pressupostària que vàrem aprovar en el seu moment, incorporant-les a l’exercici 2010.
És un pressupost de quadrar i seguir amb els paràmetres que havíem actuat aquests darrers anys de
garantir i assegurar els dos elements més importants a l’hora de la liquidació: estalvi net positiu i
que el romanent de tresoreria també fos positiu i quedéssim garantits. En aquest sentit és amb
l’esperit amb el qual s’ha elaborat aquesta proposta de pressupost que es porta a aprovació.
Cedeix la paraula als portaveus perquè es manifestin.
Sr. Cano.- 07.58 Com que no s’ha comptat amb el nostre partit tot i que li vaig passar una proposta
personalment a vostè diverses vegades, entenc que ens han apartat del lloc i no compten amb
nosaltres, per tant la nostra postura serà de posicionar-nos en contra d’aquest pressupost.
Sr. Teixidor.- 08.40 Si seguíssim el que vam dir en l’aprovació de pressupostos 2010, nosaltres
vam manifestar satisfacció pel fet d’haver afegit una partida per pagaments als treballadors en
funció de la nova valoració de llocs de treball. Com que de moment la cosa està com bloquejada i
malgrat les reiterades demandes del Comitè, en principi nosaltres no hi donarem suport. Més enllà
d’aquesta qüestió, voldria afegir quin seria al nostre entendre el paper del que hauria de ser un
alcalde. Entenem que un alcalde cada vegada mana menys per passar a governar més en el sentit de
trobar punts de trobada amb altres grups municipals amb els sectors econòmics per tal que una
societat com la nostra pugui tirar endavant. Estem en moments difícils de crisi, tenim uns ajustos o
retallades que s’han de fer i unes decisions complicades per decidir. Crec que ara més que mai i
amb la situació que es troba actualment l’equip de govern, és a dir, en minoria, s’hauria d’haver
buscat punts de diàleg més enllà d’un simple correu electrònic i de les trobades de la comissió
informativa. S’hauria d’haver trobat la manera d’arribar a un acord i de tenir major contacte amb els
grups municipals. Això no ha estat així i li treu un aspecte de qualitat a l’aprovació d’aquest
pressupost i que per nosaltres és molt important. Per tant, el nostre vot serà contrari.
Sra. Anglada.- 11.23 Aquests pressupostos que avui es porten a votació van estar acceptats en part
per CIU en el seu moment, equip de govern en l’anterior legislatura. Al no coincidir en alguns
temes en aquell moment es va prendre aquesta decisió perquè el nou equip de govern que sortís
arran de les eleccions municipals tingués via lliure per prendre la decisió si ho cregués convenient
per tal de poder afrontar amb fortalesa i no estar condicionats a l’exercici del 2011 i preveure també
el que seria el 2012. Érem conscients que l’equip de govern que hi hagués després de les eleccions

tindria la feina de presentar un pressupost. En aquest cas, l’equip de govern que va sortir va ser un
equip en minoria fet que ha fet que el que hauria estat lògic hauria estat que hi hagués complicitats,
que busquessin suport dels membres de l’oposició i poder consensuar aquest pressupost i que fos
acceptat per la majoria. La nostra sorpresa ha estat que tot el contrari, es va presentar a la comissió
informativa del mes de setembre un pressupost per portar al Ple al cap de quatre dies, sense
consensuar-lo i sense haver tingut temps de fer les aportacions oportunes. Nosaltres entenem que no
ha estat la manera lògica de procedir. Hauria estat normal que l’equip de govern es reunís
conjuntament o separadament amb els membre de l’oposició intentant buscar una consens. No ha
estat així, però la sorpresa és major quan a través de la premsa se’ns fa saber que l’equip de govern
admetrà aquest pressupost juntament amb una moció de confiança sinó rep el suport de l’oposició.
A nosaltres ens ha semblat clarament un xantatge i una manera de voler excusar la responsabilitat
que pertocava.
Nosaltres com a grup de CIU podem donar suport a la feina però no som responsables de res, en tot
cas, se’ns hauria d’haver demanat la col·laboració. És evident que nosaltres en cap moment hem
volgut entorpir ni posar pals a les rodes a l’equip de govern i això tampoc ho vam fer en el seu
moment quan vam estar a l’oposició i es demostra amb el fet que no va quedar res col·lapsat.
També en una reunió de la setmana passada li vam fer saber a l’alcalde que nosaltres crèiem que el
pressupost no contemplava les mesures necessàries per tal de fer front a la situació complicada del
2011 i sobretot també lligar-ho amb el que son les ordenances del 2012 que haurien d’haver estat ja
preparades i aprovades aquest mes d’octubre, cosa que no ha estat així. Per tant, donada tota la
situació en general, hem de dir que nosaltres no podem votar en contra perquè creiem que en certa
manera en som responsables de la part del pressupost que es aprovar del 2010 però tampoc hi
podem votar a favor. Per tant, nosaltres ens mantindrem en l’abstenció.
Sr. Aparicio.- 15.48 Nosaltres només tenim una opció que és votar en contra d’aquest pressupost
per dos motius. En cap moment se’ns ha trucat per dir-nos que hi havia una possibilitat de parlar
d’aquest pressupost. No han buscat cap tipus de consens ni s’ha fet cap gestió perquè el nostre grup
fes diferent del que fem ara. Haurien d’haver intentat consensuar per garantir-se com a mínim una
abstenció que probablement li hagués permès tirar endavant aquest pressupost de manera inicial en
el Ple d’avui. En tot el procediment que s’ha explicat des de la resta de grups de l’oposició crec que
ha estat una mica prepotent. Crec que estant amb un govern en minoria no es pot presentar sense
haver intentat consensuar el pressupost, l’aprovació inicial no es va fer el mes de setembre, la retira
quan veu que el grups de l’oposició li demanen informació. Una aprovació inicial que l’únic que
se’ns presenta és un document comparatiu entre el pressupost 2010 i 2011 incomplet tan les xifres
econòmiques com per la manca de documents. La prova més evident que és incomplet és que la
proposta d’acord que acaba de llegir el Sr. secretari ens diu que s’aprova la part econòmica, les
bases d’execució i la plantilla de personal. La plantilla de personal tot just la tenim de la setmana
passada. Només per aquesta qüestió de forma és evident que els socialistes no hi podem votar a
favor ni fer-li una confiança en aquest pressupost. A més hi ha qüestió de fons. Es presenta una
plantilla de personal de 216 places, 160 de les quals es declaren vacants, el 75% de la plantilla. Crec
que com a mínim s’hauria d’haver negociat amb el Comitè d’Empresa però en el cas que ens
pertoca negociar-ho amb els grups de l’oposició. Des del primer moment vostè ha volgut jugar fort,
fent un pols, amb tots els membres de l’oposició. No sé quin és el motiu. Ara a última hora es
desperten que hi ha pressa però tal com li ha dit la portaveu de Convergència, el pressupost s’hauria
d’haver aprovat al gener. Però vostès decideixen fer una pròrroga del pressupost que des de l’11 de
juny que estem amb la nova legislatura han tingut temps més que de sobres per fer-ho. Se’n
recordaran que un servidor el mes de juliol us va demanar un altre cop que fes aquest pressupost
perquè sempre ha dit que el faria, que era molt fàcil de quadrar, però la veritat és que fins a dia
d’avui ens hem trobat que no se’ns ha portat a aprovació ni se’ns ha dit res. Respecte les qüestions
de fons jo li diria que hi ha mancances greus en aquest pressupost. Entenem que el capítol II de

despeses està molt a la baixa i és poc realista. Per donar un exemple, la despesa del servei
d’escombraries no contempla la recollida de dues hores per tona cap a la Generalitat ni tampoc cap
a l’ajuntament la taxa que hi ha per assumir-ho. I això és una tònica general en tot el capítol II de
despeses. Els ingressos, per l’estat d’execució que se’ns va passar en el seu moment, entenc que és
una previsió força a l’alça. Dit això, aquest pressupost el presenta sense marge de cap tipus d’estalvi
que ens permeti pensar que hi ha marge de maniobra. Que l’equip de govern tingui un pla ja no dic
a quatre anys vista, sinó un marge de maniobra per fer front a les obligacions que vostès mateixos
van imposar a la legislatura anterior. Li recordo a grans trets que són 260.000€ de personal més tota
la quantitat que pujarà dels préstecs, a part de les pujades que hi poden haver d’IVA, etc. Si totes
aquestes magnituds econòmiques estan en el pressupost que portem a aprovació, ja s’hauria de
començar a veure una línia a seguir de canvi de govern. Nosaltres no l’hem vist i és cert que estem a
18 d’octubre i hem d’aprovar ordenances fiscals. Ja alguna vegada jo li havia dit que s’aprovarien
dos pressupostos alhora i vostè deia que no passaria. S’ha de marcar la línia de cara al futur i em
sembla que vostè ha perdut el rumb. No tenen cap previsió de com afrontaran el futur. Per tant, hem
d’intentar de passar aquest i no encarar un pressupost més complicat. Com que no hi ha cap tipus de
voluntat seva de negociar, el que no tindria sentit és que nosaltres anéssim darrera vostre. Entenc
que la seva funció com alcalde primer és presentar uns pressupostos amb la majoria suficient per
tirar-lo endavant. I si no la té, buscar els ajuts o les complicitats amb la resta de grups de l’oposició.
Vostè ha fracassat perquè no ha intentat ni tan sols, buscar el consens del nostre grup. Per tant, el
nostre serà un vot negatiu.
Sr. Alcalde.- 23.09 Faré una resposta més o menys conjunta. D’entrada s’ha dit alguna cosa que no
és veritat. Vostès diuen que l’equip de govern porta a aprovació l’aprovació inicial del pressupost i
que quan vostès manifesten la seva sorpresa, és quan es ratifica. Això és fals. Rectifica l’alcalde
quan detecta l’error de la convocatòria per part de la Secretaria que convoca malament. Vostès no
manifesten absolutament res. És l’alcalde, que el dimecres quan detecta que la convocatòria que
s’ha enviat el dilluns 16 de setembre és errònia, notifica aquest error. A més a més, ja els hi notifica
per endavant, que és un esborrany de pressupost, que estem oberts per consensuar, i que esperem les
seves aportacions. I això mateix es ratifica a la Comissió Informativa del 22 de setembre. L’acta de
la qual vam aprovar dilluns passat, i que es va aprovar per unanimitat dels assistents. I l’acta entre
altres coses diu: Aprofita també per reiterar (en aquest cas l’alcalde) la voluntat de consensuar amb
el màxim nombre de grups polítics i que el govern es mostra receptiu a totes les propostes que se’ls
faci arribar. Per part dels tres grups polítics, i amb més d’un mes de temps, vostès no han donat
senyals de vida de cap classe. Quan se’ls havia convidat més de tres vegades a participar. Vostès
diuen que l’alcalde els hi ha d’anar al darrera. Home, hi ha molta feina a fer que anar a darrera de
determinats regidors que presentin propostes en el pressupost. Potser és una excusa de mal pagador
perquè potser el que no volen és haver de presentar segons quines propostes o que es visualitzin
segons quines propostes. Per part de CIU sí que hi va haver un contacte però bé, pels motius que
siguin no ha fructificat. La Sra. Anglada ha parlat de xantatge pel fet que s’ha dit que es presentarà
juntament amb el pressupost una moció de confiança si no hi ha el suport necessari. No és xantatge,
és sentit de responsabilitat. Estem a les alçades que estem, s’han d’aprovar les ordenances fiscals, i
és evident que si no hi ha un consens per part del govern actual, d’aprovar el pressupost
2011,evidentment, potser hauran de ser alguns altres que gestionin aquesta necessitat. Però
l’Ajuntament no pot encara el pressupost 2012 amb les ordenances fiscals de l’any 2010. És per
aquest motiu, que en aquest cas, l’equip de govern, planteja l’aprovació d’aquest pressupost, si és
que no es duu a terme, acompanyat d’una moció de confiança. L’Ajuntament no pot quedar
bloquejat. El Sr. Aparicio ha fet referència que la informació era incompleta. Escolti’m amb un
esborrany vostès demanaven un informe d’intervenció. Amb un esborrany no hi ha d’haver informe
d’intervenció. Els informes i tota la documentació han de formar part de l’expedient quan hi hagi la
convocatòria definitiva i del pressupost. Vostè ha fet referència a la plantilla de personal. La

plantilla de personal i l’annex que figura és un document tècnic que elaboren secretaria i recursos
humans de l’ajuntament. No l’elabora l’alcalde. I finalment, vostè crec que ha barrejat aspectes de
pressupost 2011 i 2012. Estem aprovant pressupost 2011, no és veritat, que les previsions en base a
la liquidació actual no compleixen. Només ha de fer que mirar l’informe d’intervenció, que en tot
cas, el que reitera era, que és un pressupost en què no hi ha ni ingressos ni despeses inflats. I per
tant, el que entenc és que realment, vostès haurien d’haver entrat propostes alternatives o en algun
cas concret, presentar un pressupost sencer. Tampoc han fet la feina que els corresponia. Ho havia
sentit a dir a vostès moltes vegades en el seu moment quan governaven. Que la feina de l’oposició,
enlloc de criticar tant, era presentar pressupostos alternatius. En aquest cas, vostès que son sis
regidors podrien haver presentat un pressupost alternatiu. El que passa que si no l’han presentat és
perquè no poden ensenyar ni quines cartes ni quines solucions prendrien davant d’aquests temes.
Sra. Anglada.- 29.18 Vostè ha dit que el fet de no poder aprovar el pressupost fa que no pugui fer
les ordenances. Nosaltres creiem que no té res a veure i que les ordenances podrien estar a punt. I
no les tenen, no tenen ni un esbós.
Sr. Alcalde.- Contesta que sí hi ha un esbós.
Sra. Anglada.- Sí que és evident que han d’anar junts perquè són mesures conjuntes que s’han
d’aprovar per poder encarar l’exercici 2012 però no podem dir que el fet de no tenir el pressupost fa
que no es pugui tenir unes ordenances a punt per ser aprovades.
Sr. Aparicio.- 30.15 El primer que em sobta és que vostè digui que la primera convocatòria que hi
va haver de la Comissió d’Hisenda fou un error. M’agradaria saber quin error és convocar, fer-la
extraordinària ampliada a tots els regidors i posar a l’ordre del dia aprovació inicial. Jo entenc que
no hi ha cap error. Vostè en el moment que detecta que el grup municipal socialista entrem una
instància demanant tota la documentació que mancava es quan diu que s’ha equivocat. De fet, si fos
un error no l’eximeix a vostè d’intentar consensuar. Vostè en cap moment s’ha adreçat als regidors
per quedar amb ells per explicar quina és la visió d’equip de govern. Sí que és veritat que ens va
enviar un correu electrònic. Si ens hagués convocat tots els regidors haguéssim vingut però vostè no
ha fet ni aquest esforç. Ja m’agradaria saber quines accions ha fet vostè per intentar consensuar
aquest pressupost. El fet que fos un error i que fos un esborrany, deixem-ho així, no invalida que hi
hagi d’haver tots els documents que es passen a aprovació. No hi havia ni la plantilla de personal ni
les bases de reducció que formen tan pressupost com la quantitat econòmica. Per tant, per molt
esborrany que sigui, el mínim que es pot demanar és que sigui complet. Vostè diu que no calia
l’informe d’intervenció. Evidentment, legalment, si no s’ha de portar a aprovació no calia, però no
deixa que amb un tema tan complex hi hagi aquest informe provisionalment. Ja sabem que si hi ha
modificacions l’hauran de modificar.
A part, vostè diu que aquest pressupost no té res a veure amb la situació que jo li he descrit
anteriorment. Vostè diu que l’informe d’intervenció és correcte. (Llegeix una part de l’informe).
Això al principi d’un pressupost que s’ha executat el 80%, vol dir que o s’ha fet aquest control o ja
s’està dient que és molt ajustat vol dir que hi ha dubtes seriosos no se sent)
A part, veient la situació econòmica de l’Ajuntament que hi ha i en molts plens ho hem discutit , si
no es presenta el document, com a mínim vostè ens podria explicar quina és la línia d’aquest
pressupost que ha d’afrontar els reptes que te la hisenda municipal de cares a un futur. El mateix
passa amb les ordenances fiscals. Si aquest pressupost el porta a aprovació el mes de juny,
evidentment, no li podem demanar que aprovi les ordenances fiscals. Però som el mes d’octubre i
no només s’han d’aprovar les ordenances fiscals sinó que per llei hauria de portar un esborrany del
pressupost de l’any vinent i tampoc l’ha preparat. Vostè tot això no ho ha fet, m’agradaria saber si
tenen l, esborrany de les ordenances fiscals.

Sr. Alcalde.- 37.16 Les ordenances fiscals que es van aprovar el 2010, precisament el que fan és
preveure bona part dels ingressos previstos per l’any 2011. Per tant, les ordenances que hem
d’aprovar el mes d’octubre el que faran referència a una futura previsió d’ingressos del pressupost
2012. Són dues coses totalment diferents. Expliqui’m vostès quan en un moment en què es porta a
aprovació un pressupost del qual s’ha executat nou mesos i mig, el qual l’informe d’estabilitat
pressupostària diu que compleix. Si davant d’un pressupost en què es garanteix un estalvi
pressupostari net, un romanent de tresoreria positiu i vostès hi posen peròs i no el volen aprovar,
com volen que portem a aprovació unes ordenances fiscals del 2012. Si no volen aprovar un
pressupost el 85% del qual està executat. És un pressupost que es fa en base a l’estat de liquidació
actual més les previsions per arribar a final d’any. Seria un suïcidi presentar una proposta
d’ordenances per l’any 2012. Evidentment l’equip de govern ha treballat amb una proposta
d’ordenances però si avui no s’aprova aquest pressupost no pensem portar les ordenances fiscals.
Perquè si no hem sigut capaços de consensuar-ho amb aquests paràmetres, difícilment podrem
consensuar l’aprovació de les ordenances fiscals. En fi, no val la pena donar voltes sobre el mateix i
crec que el més ràpid i el més coherent seria que passéssim a la votació de la proposta d’acord.

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 542511E a
542518E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 23.12.2011.
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