Ref. 02.020211
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 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:

02/2011
22.02.11
8 del vespre
¾ de nou del vespre
Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Lluís Sais i Puigdemont
ASSISTENTS
Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Josep M. Gou i Saló
Núria Felip i Jacas
Núria Anglada i Casamajor
Xavier Dilmé i Vert
Ramon Romaguera i Amat
Oscar Aparicio i Pedrosa
Concepció de Ribot i Mundet
Albert Pacheco Planas
M. Dolors Güell i Parnau
Pere Teixidor Hernández
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
ORDRE DEL DIA

Part resolutiva
1.- Aprovació, si s’escau, de l´acta de la sessió ordinària del dia 25.01.2011
2- Assumptes urgents
Part de control i seguiment dels òrgans de govern
3- Donar compte decrets de l’Alcaldia
4- Donar compte acord de la Junta de Govern Local.
5- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORD:
Abans d´iniciar la sessió l´alcalde exposa que de conformitat amb el què preveu l’article 82.3 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, caldrà que es ratifiqui la inclusió en l’Ordre del dia dels
següents assumptes prèvia votació de la urgència, d’acord amb allò previst en l’article 91.4 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
a) Aprovació finançament romanents de crèdit a incorporar al Pressupost 2011
La urgència d´aquesta proposta s’aprova 7 vots a favor (ERC;CIU) 5 vots en contra (PSC) i 1
abstenció (ICV-EUiA)
b) Aprovació de la modificació de l’Ordenança municipal del paisatge urbà i la via pública
La urgència d´aquesta proposta s’aprova per unanimitat
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25.01.2011
Havent-se distribuït entre els membres del plenari, s’aprova per unanimitat.
2.- ASSUMPTES URGENTS
2 a) Aprovació finançament romanents de crèdit a incorporar al Pressupost 2011
Atès que l’article 182 del TRLRHL i l’article 47 del RD 500/1990 estableixen el règim d’incorporació
dels denominats romanents de crèdit, especialment pels crèdits que emparin projectes finançats
amb finançament afectat.
Atès que l’article 48 del RD 500/1990 estableix els recursos necessaris per a la incorporació dels
romanents de crèdit per a despeses amb finançament afectat.
Vistos els informes d’Intervenció de data 3 de gener de 2011 i de 21 de febrer de 2011.
El Ple municipal amb 7 vots a favor (ERC; CIU) i 6 abstencions (PSC; ICV-EUiA), acorda:
PRIMER.- APROVAR el finançament dels romanents de crèdit que emparen projectes finançats
amb ingressos afectats que són d’obligada incorporació al pressupost de l’exercici 2011, d’acord
amb el quadre annex.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'àrea d'Intervenció Municipal, als efectes del seu
coneixement i compliment.
Intervencions:
Sr. Romaguera.- Avança que el seu vot serà l’abstenció perquè el contingut de la proposta d’acord
és merament tècnic. Creiem que està degudament fonamentada amb l’Administració, per tant, res
a dir. El que passa com que vostè amb casos com aquest, a vegades li dóna la interpretació que
no toca, d’aquí ve la nostra abstenció.

2 b) Aprovació de la modificació de l´Ordenança municipal del paisatge urbà i la via pública

Vista la potestat reglamentària que atorguen als Ens Locals l'art. 4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i els arts 6 i 8 del Decret 2/2003, que aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vista l’Ordenança municipal del Paisatge urbà i la Via pública de la Bisbal d'Empordà aprovada
definitivament i publicada íntegrament en el BOP de Girona núm. 220 de 17 de novembre de
2009 que regula, entre d’altres aspectes, dins el Capítol V. Ocupació de Vies i Espais Públics en l’
article 31 l’aprofitament privatiu amb la col·locació de taules i cadires.
Vista la demanda d’instal·lació d’estufes per a les terrasses exteriors de bars i restaurants
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals en relació les característiques tècniques que han de
tenir-se en compte a l’hora d’autoritzar la col·locació d’estufes a en les terrasses per climatitzar a
l’hivern els espais ocupats amb les taules i cadires, i que només podran ser de gas propà o bé
elèctriques.
Vist el que disposen els articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
El Ple municipal, per unanimitat, acorda:
Primer.-

Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal del Paisatge urbà i la Via
pública de la Bisbal d'Empordà, ampliant l’apartat 14è de l’article 31, el text del qual
s’adjunta com a annex al present.

Segon.-

Sotmetre aquest Acord, juntament amb el projecte de la norma, a informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant edicte publicat al BOP, al DOGC, al diari El Punt i al tauler
d’anuncis de la corporació, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En cas de
no haver-hi cap reclamació o al·legació durant l’esmentat termini, aquest acord
esdevindrà definitiu.

Intervencions:
Sr. Dilmé.- Vostès saben que a principi d’any va entrar en vigor la nova normativa sobre el tabac.
Això va provocar automàticament que diferents establiments de la Bisbal es dirigissin a nosaltres
per saber quin tipus d’estufes podien col·locar. En aquell moment, i encara a dia d’avui no hi ha
cap instrucció tècnica clara ni per part de l’administració ni per part de cap associació
municipalista sobre aquest fet. Hi ha hagut alguns ajuntaments (molt pocs) que han fet alguna
normativa però enteníem que donat el cas i la necessitat, abans que la gent fes una inversió i
d’aquí quatre dies la poguessin perdre, perquè si muntaven estufes de butà quedava clar que
semblava que tècnicament era el mitjà menys segur, ens hem estimat més no esperar i fer
aquesta primera modificació . Pot ser la primera o pot ser la definitiva, ho veurem en funció de
com evolucioni el marc. Un altre fet és que qui no tingui terrassa tampoc no hi haurà estufes
soltes. En aquest sentit també cal dir, a diferència d’altres ajuntaments tampoc suposarà cap cost
addicional en quan a taxes i similar. S’aplicarà la mateixa taxa que s’aplica actualment a la
terrassa normal i corrent, a diferència d’altres ajuntaments que han creat una taxa específica. No
hi haurà cap sobrecost per l’establiment.

Sr. Teixidor.- M’ha semblat entendre a la proposta que sí que es fa pagar per l’ocupació.
Sr. Dilmé.- Es fa pagar el mateix que pagues per la taula i la cadira, el preu m2.
Sr. Teixidor.- El que vostè es referia és que no hi ha una taxa específica per posar les estufes.
Sr. Dilmé.- Hi ha un ajuntament que ha diferenciat i ha aplicat una taxa específica per estufa. I
nosaltres hem considerat que no era necessari.
Sr. Teixidor.- Com si fos una taula i quatre cadires no ho havia entès.
Sr. Dilmé.- Hi ha d’haver una taula i quatre cadires per tenir el permís per una estufa. És el mínim
que nosaltres entenem per terrassa. No sé si necessàriament es pagarà el mateix. En tot cas,
haurà de pagar els metres que ocupin. Els metres addicionals.
Sr. Teixidor.- A part d’això voldria fer una consideració. El nostre vot serà favorable a la urgència
perquè tal com deia el Sr. Dilmé abans els bars no facin una inversió, doncs que les estufes
s’ajustin a unes normatives bàsicament de seguretat. És a dir, es fa aquesta norma o es regula
per prevenir o per tal que la compra que faci aquell establiment sigui correcta. Llavors a mi
aquests dies, lligat també amb el tema de les terrasses, m’ha arribat per part d’alguns
establiments que tenen terrasses, que se’ls hi dóna un any de temps per canviar la terrassa actual
que tinguin per una terrassa nova que no sigui de propaganda, amb unes característiques que
s’integrin a l’entorn, ja sigui de fusta, de tela, sense publicitat, etc. A nosaltres a priori això no ens
sembla malament, però seguint amb la línia d’això que estem a punt d’aprovar, jo faria el prec que
no se’ls obligués en qüestió d’un any de fer aquesta despesa si al bar no li ve bé. Però estaria bé
que se’ls obligués que el dia que vulguin canviar la terrassa pensin que hi ha una ordenança. Això
ajudaria també a suplir despeses en un temps d’un any. Per tant, jo faria el prec que es modifiqués
això dels mobles de les terrasses en aquest sentit, per lligar-ho també amb el que ara aprovarem.
Sr. Dilmé.- Bé, no és que se’ls doni un any a partir d’ara, és que l’any ja se’ls hi ha donat. L’any
passat quan es va aprovar l’ordenança això ja hi estava contemplat i no hi havia cap període de
gràcia. De tota manera, com diu molt bé, vam considerar no tenien perquè assumir una inversió
immediata de cares a l’any passat. En aquell moment vaig adreçar personalment una carta a tots
els propietaris que tenien terrassa, explicant que s’havia aprovat l’ordenança, que a més a més, hi
havia una bonificació a la taxa d’ocupació de via pública, si es posava la terrassa al dia. I que
tenien un any de marge, que de cares a la temporada del 2010, s’aplicaria aquest període de
gràcia tot i que no estava contemplat. Arribem el 2011 i veiem que els canvis han sigut mínims.
Per tant, sí que entenem que si hem aprovat l’ordenança i hem sigut prou tolerants, el que no
volem és continuar veient la “Coca-Cola” al mig de les Voltes. En aquest sentit l’ordenança és prou
tolerant perquè bona part del mobiliari actual es pugui utilitzar, és a dir, no ens posem ni amb
mobiliari metàl·lic, ni si els para-sols són exactament iguals, sinó que hi ha un a línia bastant
àmplia. Amb el que sí serem bastant taxatius és amb el tema de la publicitat. Entenem que ja no hi
hauria d’haver sigut mai però com que tampoc hi havia una norma, doncs no hi havia possibilitat
d’impedir-ho. Ara hi ha una norma i s’ha deixat un termini més que prudencial, per tant sí que
demanarem un esforç per donar les llicències de terrassa d’aquest any.
Sr. Teixidor.- Bé, doncs ja ha quedat clar que no hi haurà pròrroga.
3- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dona compte dels decrets de l´Alcaldia dictats des del dia 17.01.2011 al dia 16.02.2011.

4- DONAR COMPTE ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15.02.2011
Vist l´acord del Ple municipal de data 26.01.2010 pel qual es delega a la Junta de Govern Local
l´exercici de les competències de la contractació de les obres del projecte d’obra local ordinària
“Construcció de la Biblioteca Central Comarcal”
Es dona compte al Ple de l ´acord de la Junta de Govern Local adoptat en la sessió de data
15.01.2011 :

Adjudicació definitiva del contracte d´obres per a la construcció de l´edifici de nova planta
vinculats als usos del programa general de la Biblioteca Central Comarcal
Vist l´acord de la Junta de Govern local del dia 24.08.2010, prèvia delegació de les competències
del Ple municipal de data 26.01.2010, pel qual s´adjudica provisionalment el contracte d´obres per
a la construcció de l´edifici de nova planta vinculat als usos del programa general de la Biblioteca
Central Comarcal, a l´empresa ARCADI PLA SA per un import de preu base 1.318.691,69 euros i
237.364,50 euros d´IVA.
Atès que segons disposa l´article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d´octubre de Contractes del sector
públic, en relació amb l´adjudicació provisional i definitiva del contracte, es va comunicar a
l'adjudicatari que, abans de l´adjudicació definitiva, hauria de formalitzar una garantia per import
del 5% de l´adjudicació, exclòs l´impost de IVA i que ha presentat aval de la Caixa d´Estalvis de
Girona, per import de 65.934,59 euros, núm. Registre Especial d´Avals 21.337, dipositat a la
tresoreria municipal en data 10.09.2010.
Atès també que l´adjudicatari ha acreditat estar al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
Atès que l'acord d'adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats licitadors i es va
exposar en el perfil del contractant de la web municipal, pel període reglamentari, sense que es
presentessin reclamacions ni recursos.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda :
1.- Adjudicar definitivament el contracte de serveis per a la contractació de les Obres construcció
de l´edifici de nova planta vinculat als usos del programa general de la Biblioteca Central
Comarcal, a l´empresa ARCADI PLA SA per un import de preu base 1.318.691,69 euros i
237.364,50 euros d´IVA.
2.- Notificar l´adjudicació definitiva a l´adjudicatari i a tots els licitadors i fer-ho públic en el perfil
del contractant, i publicació en el BOP.
3.- Comunicar a l´adjudicatari, que en el termini de 10 dies hàbil, a comptar des de la notificació
d´aquesta adjudicació, es formalitzarà el contracte.
4.- Comunicar aquest acord a les àrees municipals d´Intervenció i Urbanisme.
5.- Donar compte d´aquest acord al Ple municipal.

Intervencions:
Sr. Alcalde.- 18.00 Referit amb aquest tema de la Biblioteca Central Comarcal, a títol informatiu,
notificar que amb data d’ahir, vam rebre l’autorització del jutjat pel desnonament, via
administrativa, que havíem demanat per poder prendre possessió i ocupar la finca. Possessió que
s’ha fet efectiva en el dia d’avui, per tant, al més aviat possible, probablement a partir de la
setmana que ve, començaríem definitivament d’una vegada les obres de la primera fase de la
Biblioteca Central Comarcal.
5- PRECS I PREGUNTES
Sr. Teixidor.- Faria un prec. Atès que a una treballadora del Llar d’Infants, quan se li va acabar el
contracte, l’Ajuntament no li va voler renovar i tot i que el Comitè ho va impugnar, el jutjat ho va
desestimar. Bé, sense entrar massa en detalls jurídics, faríem un prec. Donat que s’han fet
contractacions a partir de setembre, faríem el prec que a la següent vacant o a la següent
contractació que es pogués donar a la Llar d’Infants es donés una prioritat a aquesta noia. Jo crec
que seria una bona acció en relació amb aquesta treballadora. Aleshores faríem aquest prec.
Sra. Anglada.- 20.13 Volia fer un aclariment respecte el que ha dit que no se li va voler renovar el
contracte. A aquesta treballadora se li va fer un contracte per fer una substitució d’una baixa de
maternitat d’una altra persona. Per tant, no és que no es volgués renovar el contracte, és que la
persona que estava de baixa va tornar i no es podia fer una renovació del contracte en aquell
moment. Per tant, vull que quedi clar el concepte. No és que no es vulgui, sinó que es va acabar
la feina per aquesta persona.
Sr. Teixidor.- 20.40 En qualsevol cas, el sentit del meu prec, és que si es donava la circumstància
que hi hagués una altra feina se li donés prioritat. Ja he dit que no volia entrar en detalls de les
circumstàncies.
Sr. Alcalde.- 20.57 Vostè ha parlat del mes de setembre, evidentment no sabem quin govern hi
haurà, per tant aquest prec potser s’hauria de traslladar en el nou govern que sortís.
Sr. Teixidor.- Aclareix que ha dit que es va fer alguna contractació el mes de setembre.
Sr. Alcalde.- En tot cas, les noves renovacions hauran de venir el curs vinent. Per tant, el curs
vinent la composició d’aquest plenari serà la que serà en funció del que passi a les eleccions
municipals.
Sr. Teixidor.- O amb el quedi de mandat si es dóna el cas.
Sr. Alcalde.- Les contractacions no crec que es facin abans del dia 12 de juny que és quan s’ha
de constituir el nou ajuntament.
Sr. Aparicio.- 21.39 Nosaltres primerament faríem una pregunta que per les circumstàncies deriva
d’un prec. És en relació al tema que se’ns ha passat ara per part del Comitè i de Comissions
obreres en un escrit. Nosaltres voldríem fer-li una pregunta, però clar la sorpresa nostra i per això li
dic que la convertim en prec. Que des del dia 11 de febrer d’aquest any, vam entrar una instància
sol·licitant que atès que en el Ple anterior vostè ens havia dit que la resolució d’aquesta situació
vindria derivada d’un informe que havia sol·licitat ja en aquell moment a la interventora municipal i
al secretari municipal de l’ajuntament. Nosaltres l’11 de febrer quan sabíem que ja s’havia efectuat
aquest informe ja els hi vam demanar per escrit. Entenem que ha passat el termini màxim que
tenia vostè per decidir respecte aquest tema i per tant, amb la normativa amb mà entenem que

només quedava més remei que donar-nos-la. Llavors nosaltres haguéssim fet una intervenció
respecte aquest tema, per prudència fins i tot, havent llegit prèviament aquest informe. L’informe
no se’ns ha fet arribar, tampoc se’ns ha denegat però la qüestió és que no se’ns ha fet arribar. Per
tant, el prec seria que vist que ha passat el termini màxim, sense que se’ns hagi denegat aquesta
informació per escrit, que se’ns faci arribar al més aviat possible. Nosaltres prendrem posició en
aquest tema un cop hàgim llegit l’informe. Tot i que ens podem imaginar que l’argumentació
jurídica que ha emprat en aquest informe, tan el secretari com la interventora, basant-se en la Llei
de Pressupostos General de l’Estat i l’article 22 d’aquesta mateixa llei. Tot i així la nostra intenció
és posicionar-nos en aquest tema
Un cop hàgim pogut escoltar les dues parts o les tres parts en aquest cas, (equip de govern,
comitè o representants de treballadors) i havent llegit l’informe. Si no se’ns fes arribar aquesta
documentació que hem sol·licitat, que espero que sí, nosaltres al proper ple introduiríem aquest
tema, demanant un ple extraordinari o demanant una pregunta o fent una moció respecte el
mateix. Com que veig que hi ha membres del Comitè entre el públic assistent, suposo i espero que
facin la pregunta, sinó la farem nosaltres. Ja que han vingut i ens han informat estaria bé que
fessin la seva postura i vostè també contestés les seves raons. Després sempre m’acusa que mai
l’escolto i sempre vinc amb una posició predeterminada. Una vegada que faig l’esforç d’escoltar-lo
i també m’ho retreu. No ens entendrem mai ja ho veig. Llavors, li torno a dir que el prec seria que
se’ns fes arribar aquest informe per tenir-ne posicionament. També li dic que el prec és doble en el
sentit que en el proper Ple espero que si li fem la pregunta no ens obligui a fer una moció el mes
d’abril o demanar un ple extraordinari.
Sr. Alcalde.- Bé, Sr. Aparicio, d’entrada em sorprèn que vostè digui que estan a expenses d’un
informe intern que han demanat a l’equip de govern, secretaria i intervenció, quan el
posicionament, el mes d’octubre ja el van deixar ben pal·lès. (El Sr. Aparicio pregunta: qui?). El
seu grup, el posicionament del mes d’octubre (còpia de l’acta del plenari del mes d’octubre), sobre
aprovació ordenances fiscals. (El Sr. Aparicio li demana que llegeixi) El Sr. Romaguera diu “que no
hi poden votar a favor de les ordenances fiscals per coherència, no s’entén que es pugin les taxes
segons la previsió de l’IPC del 2,1 quan el capítol de personal no variarà per imperatiu legal
respecte el 2010.” Això és la transcripció literal de l’acta. Per tant, vostès el mes d’octubre ja van
prendre un posicionament al respecte. Vostès ja deien que no es podia aplicar cap increment per
imperatiu legal respecte el 2010. Per tant, en què quedem? El mes d’octubre quedem amb una
cosa i el mes de febrer en diem una altra, en funció de què?
Escolti’m Sr. Romaguera jo repeteixo el que vostè va dir i miri que vostè amb les actes fila prim. I
aquesta és l’acta que es va aprovar després de les esmenes que vostès van fer. I vostè deia això:
“no s’entén que es pugin les taxes segons la previsió de l’IPC del 2,1 quan el capítol de personal
no variarà per imperatiu legal respecte el 2010.” Això és el que va dir vostè, per tant, és el
posicionament, entenc jo, del Partit Socialista de Catalunya, respecte el tema que ara fan un prec.
Per tant, la veritat és que em sorprèn aquest canvi de criteri.
Sr. Aparicio.- Primer, que encara no ens hem pronunciat.
Sr. Alcalde.- Es van pronunciar en el Ple del mes d’octubre del 2010.
Sr. Aparicio.- Jo no volia entrar a discutir sobre el fons de l’assumpte.
Sr. Alcalde.- El que està escrit, escrit està i el que es va dir és el que reflecteix l’acta. El que vostès
fan en aquests moments és un acta de irresponsabilitat de canviar el criteri del que van dir en el
seu moment. És a dir, en el seu moment vostès tenen clar que no es poden aplicar increments per
imperatiu legal, i ara venen a dir que es volen posicionar en funció d’un informe que han demanat
internament a l’equip de govern, secretari i interventora? De veritat, Sr. Aparicio, jo crec que vostès
aprofitant l’avinentesa, maregen la perdiu. Com diuen els espanyols “A rio revuelto, ganancias de
pescadores” a veure què poden pescar. Sincerament, no em sembla seriós. Em sembla un acte

per veure quins guanys i beneficis en poden treure. Per tant, un ha de ser responsable amb el què
diu i coherent fent el que ha dit. I aquí queda ben reflectit a l’acta.
Sr. Aparicio.- A veure, primer, el que he fet avui, no m’he posicionat. Li he demanat un prec que
ens faci arribar els informes. El meu posicionament del PSC, el mes passat ja li vaig fer la mateixa
reflexió. Vostè em va citar aquestes paraules del Sr. Romaguera, ja li vaig dir que la posició era
única. Si vostè es llegeix o interpreta aquestes paraules, està parlant d’increments nous. No li està
parlant dels dos que ja venien firmats amb caràcter previ a l’aplicació d’aquesta norma perquè per
altra banda vostè, posteriorment a l’aplicació d’aquesta norma, com em sembla que també
manifesta comissions obreres en aquest escrit, va fer l’aplicació del pagament de les anualitats
2009 i 2010. Les va començar a efectuar posteriorment, sí, el decret és del maig de 2010. Per tant,
el que se li diu precisament és aquesta qüestió. Increments nous no hi pot haver-hi els que
estaven pactats amb un diferent de 5 anys. En el moment de la seva aprovació en aquest plenari,
el que vaig exercir de portaveu vaig ser jo mateix, els hi vaig fer aquesta reflexió. Que trobàvem a
faltar en un acord, que no només era plurianual sinó que a més superava una legislatura, la que
estem en curs en aquest moment. Trobàvem a faltar un instrument jurídic i econòmic que garantís
aquesta quantitat. Vostè va ser el que ens va dir que respectaven els seus acords. Ja li he dit,
vostè vol treure de context l’afirmació que va fer el Sr. Romaguera en el seu moment amb un tema
que eren les ordenances fiscals. Ho trobo molt bé, però no em digui quina serà la posició del PSC
quan encara ja li he dit per una vegada, tot i que jo evidentment tinc la meva opinió personal
respecte aquest tema i em sembla que l’he comentada aquest matí amb els dos signants de
l’acord i l’he comentat particularment també amb algun membre del Comitè d’empresa. En el Dret,
ja li he dit moltes vegades, no tot és blanc o negre. Entenc que hi ha arguments suficients com si
hi hagués voluntat d’aplicar-ho. Prefereixo ser prudent i llegir amb integritat l’informe no sigui que
la meva presumpció, bé la idea que tinc que suposo que han fet servir el que diu l’article 22
apartat 9 de la Llei de Pressupostos General de l’Estat i el capítol I i el capítol segon. Doncs, que
no hi hagi alguna argumentació nova que en aquests moments se m’escapa. Ja que vostè ha
entrat amb el fons de l’assumpte, (ha entrat en el fons de l’assumpte des del moment que jo li faig
un prec perquè ens faciliti una informació i vostè m’està dient quin és el nostre posicionament
sobre aquest tema), s’ho hauria d’haver mirat bé ja que si vostè em diu que estaria incomplint la
legalitat ja li recordo que l’ha incomplet en d’altres ocasions per aquest mateix motiu. Li he dit
aquesta però també ho ha fet en l’actualitat en el moment que s’està pagant unes partides pel
capítol I de l’any passat, que per tant és el capítol I que tenien aquest any perquè aquest any és un
pressupost prorrogat, no contemplaven. Per tant, ja seguir fent el pagament aquest, ens podem
trobar que el mes de setembre haguem esgotat la partida pressupostària o tinguem la partida
pressupostària que no permeti fer pagaments que no siguin els sous estrictes dels treballadors de
la plantilla de personal dels treballadors i que no es puguin cobrir baixes, ni hores extraordinàries,
etc. Perquè senzillament aquesta partida estava pensada pel 2010, l’estem aplicant el 2011. El
2010 no s’havia incorporat els increments de sous 2009-2010 perquè venien d’una partida de
romanent de préstec, d’estalvi pressupostari d’altres exercicis. Per tant, no està contemplat al
capítol I i perquè a part hi ha hagut la incorporació de dues persones, de dues places que
evidentment se’ls ha de pagar, faltaria més, però haurien d’haver estat pressupostades en el seu
moment i no ho estaven. Per tant, li agrairia que en comptes de buscar fantasmes a la nostra
posició, es dediqui a resoldre els problemes que vostè mateix s’està creant. Ja li he dit que això no
ens hagués passat si en el moment que li vaig fer el prec i vaig fer la intervenció, haguessin
aprovat conjuntament l’acord amb el comitè i al mateix temps haguessin aprovat un instrument que
garantís el cobrament d’aquestes quantitats. Per tant, ara ho trobo molt bé que vulgui passat la
pilota en un camp que no és el seu, però crec que en aquest cas, qui ha de resoldre aquesta
situació és vostè. Li torno a repetir, prefereixo ser prudent, espero que ens faciliti aquest informe,
sinó el proper Ple l’haurem de fer assumint el que hauran dit secretari i interventora. Espero que
abans del proper Ple en faci arribar aquest informe. Una vegada que li demano poder saber la
seva visió del perquè ho ha fet. La nostra postura no cal que ens la digui vostè, ja la sabem
nosaltres. Per tant li agrairia que ens faci arribar els informes i dos que ens manifesti el perquè
vostè ha pres aquesta decisió de no pagar aquests increments del 2011.

Sr. Alcalde.- Vostè, vostè i vostè. Jo no decideixo sol, aquí hi ha un govern de set persones, set
regidors i regidores, per tant, no vulgui personalitzar tant un acord amb una persona. Nosaltres
funcionem molt diferents de com funcionaven vostès. Vostès potser sí funcionaven amb una
persona al davant i els demés que anaven assentint, però aquí hi ha un govern de set persones.
Segona qüestió: vostè fa afirmacions gratuïtes com dir que està infringint la legalitat. Escolti’m si
estem infringint la legalitat vagin a on hagin d’anar, ara no llenci afirmacions gratuïtes perquè és
clar, ens hauríem d’aplicar la mateixa medicina a tots. I vostè s’hauria d’aplicar la mateixa pomada.
Si resulta que segons quins càrrecs de l’ajuntament no poden tenir segons quines responsabilitats
perquè la seva imparcialitat es posa en dubte per la seva presumpta militància amb un partit, vostè
tampoc per la seva militància en el seu partit tampoc podria fer anàlisis jurídics aquí. Per què quina
imparcialitat li podem pressuposar a vostè quan acusa d’il·legalitat a l’ajuntament?
Sr. Aparicio.- Aquesta és la meva opinió, no he fet cap anàlisi jurídic.
Sr. Alcalde.- No, no la seva opinió no. Vostè està dient que estem incomplint la legalitat. Doncs si
vostè pensa que estem incomplint la legalitat agafi i vagi al Jutjat però no deixi anar-ho així. O sinó
digui presumptament entenc que es pot incomplir la legalitat. Però no llenci afirmacions d’aquest
tipus, gratuïtes i interessades. Si vostè pensa que aquest equip de govern està incomplint la
legalitat, ja sap allà on ha d’anar. I no hi donem més voltes a l’assumpte que està prou clar.

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

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde

Pere Serrano Martin
Secretari

La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números
062345E a 062354E, ha estat aprovada en sessió del Ple municipal del dia 29.03.2011.

Ho Certifico

Pere Serrano Martin
Secretari

