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02.15.02.2018 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
D´EMPORDÀ  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ 
Núm. de la sessió:  02/2018 
Caràcter:   Extraordinària 
Data:      15.02.2018 
Convocatòria:   Primera 
Hora d’inici:     20:00 h 
Hora d’acabament:              21:45 h 
Lloc:     Sala de sessions de la Casa Consistorial 
 
ASSISTENTS 
Sr. Lluís Sais i Puigdemont    ERC-AM 
Sr. David Baixeras i Marín    ERC-AM 
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas   ERC-AM 
Sra. Carme Vall Clara    ERC-AM 
Sr. Enric Marquès Serra    ERC-AM 
Sr. Carles Puig Madrenas    CUP-PA 
Sra. Maria Roure Fabré    CUP-PA 
Sr. Josep Maria Castells Garangou   CUP-PA 
Sra. Maria Teresa (Maite) Bravo Rodríguez  ICV-EUiA-E 
Sr. Òscar Aparicio i Pedrosa    IpL-PSC-CP 
Sr. Jordi Gasull Pujol     IpL-PSC-CP 
Sr. Albert Pacheco Planas    IpL-PSC-CP 
Sra. Eva Rovira Anglada    IpL-PSC-CP 
Sr. Xavier Font Galí     CxLB 
Sra. Catalina (Cati) Vilà Teixidor   CxLB 
Sra. Núria Cassanyes Borrell   CxLB 
Sra. Núria Anglada Casamajor   CiU 
 
Secretari  
Josep Rovira i Jofre 
Interventora 
Marta Dalmau Palom 
 
QUÒRUM 
Comprovat que el quòrum dels assistents, compleix allò que estableix l’article 98.c) 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 es manté durant la sessió), el Sr. alcalde obre la sessió, 
declarada pública, per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1.- Aprovar la despesa plurianual derivada del contracte mixt de subministrament, obres i 
serveis per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic amb estalvis garantits 
de la Bisbal d’Empordà -lot 4 dels plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques de la Diputació de Girona- (exp. G150.1-31/2016 – Àrea de Medi 
Ambient). 
2.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament (exp. 
B103.1-1/2018 – Recursos Humans). 
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3.- Aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal de l’exercici 2018 (exp. 
G103.1-2/2018 – Intervenció). 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 
Seguidament es procedeix a entrar en els punts de l’ordre del dia. 
 
1.- Aprovar la despesa plurianual derivada del contracte mixt de subministrament, 
obres i serveis per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic amb 
estalvis garantits de la Bisbal d’Empordà -lot 4 dels plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques de la Diputació de Girona- (exp. G150.1-
31/2016 – Àrea de Medi Ambient). 
 
Vist el Conveni subscrit entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
per procedir a la licitació agregada de la contractació per a l’execució d’accions per millorar 
l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que han estat 
prèviament planificades en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) de la Bisbal 
d’Empordà. 
 
Vist que el Ple municipal, en la sessió de 30 de gener de 2018, va aprovar el vistiplau als 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de la Diputació de 
Girona que han de regir el contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en la part del text que correspon al lot 4 
referent al municipi de la Bisbal d’Empordà per a les prestacions: P1-Serveis de gestió 
energètica, P4- Subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica a 
càrrec de l’estalvi energètic en modalitat d’arrendament operatiu i P-5 Obres d’adequació de 
les instal·lacions d’enllumenat exterior (dels carrers Josep Irla i Eusebi Díaz Costa), alhora 
que va autoritzar la despesa derivada d’aquesta licitació per a l’exercici 2018. 
 
Vist que la Diputació de Girona sol.licita l’aprovació de la planificació plurianual de la 
despesa derivada del contracte mixt de referència, la qual és la següent (aplicació 
pressupostària “01-9200-6192202 Actuacions eficiència energètica (PAES)”): 
 

Anualitat Import 

  (IVA inclòs) 

2018 12.650,79 

2019 3.937,52 

2020 3.937,52 

2021 3.937,52 

2022 3.937,52 

2023 159,72 

  28.560,60 

 

Ateses les determinacions de l’article 174 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, i dels articles 79 
a 88 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, relatius als compromisos de despesa de caràcter plurianual. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual derivada del contracte mixt de 
subministrament, obres i serveis per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic amb estalvis garantits de la Bisbal d’Empordà (lot 4 dels plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques de la Diputació de Girona), d'acord 
amb el següent detall i d'acord amb allò que s'estableix a l'article 174 i especialment l'incís 
5è d'aquest mateix article del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: 
 

Anualitat Import 

  (IVA inclòs) 

2018 12.650,79 

2019 3.937,52 

2020 3.937,52 

2021 3.937,52 

2022 3.937,52 

2023 159,72 

  28.560,60 

 
Segon.- Condicionar l’autorització i disposició de despesa dels exercicis futurs a l’existència 
de crèdit adequat i suficient a cada anualitat pressupostària. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació: Unanimitat 
 
2.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
(exp. B103.1-1/2018 – Recursos Humans). 
 
Vista la proposta de modificació de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball ateses les 
necessitats justificatives contingudes en els informes del Tècnic Superior de 
desenvolupament local, de data 13/12/2017, del Regidor de l’Àrea d’Ensenyament, de data 
12/12/2017 i 13/12/2017, del TAG Jurídic, de data 01/02/2018, i del Sergent Cap de la 
Policia Local, de data 13/12/2017. 
 
Vista la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà aprovada pel Ple 
en sessió de data 29.06.2010 i publicada en el DOGC núm. 5666, de 08.07.2010, i en el 
BOP de Girona núm. 131, de 09.07.2010. 
 
D’acord amb els articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i els concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vista la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament: 

CODI LLOC DE TREBALL Modificació  

1001 Tècnic serveis públics (A2)   
Reclassificació lloc de treball Encarregat serveis 
públics 
Lloc de treball Encarregat serveis públics a amortitzar   

 
0701 

Mestre/a d’Escola Bressol 
Reclassificació lloc de treball Director/a Escola Bressol 
Lloc de treball Director/a Escola Bressol a amortitzar  
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A la vista de tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer. MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
tal i com es detalla a la part expositiva i segons la fitxa descriptiva que consta a l’expedient. 
 
Segon. SOTMETRE l’expedient a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a 
comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci en el BOP de Girona, 
durant el qual els interessats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes. 
Les modificacions es consideraran definitivament aprovades si durant l’esmentat termini no 
es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a 
resoldre-les. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sra. Anglada.- Li hagués agradat tenir la plantilla abans per tenir més temps per estudiar-la. 
L’informe del TAG i de Recursos humans és desfavorable per no haver-hi la valoració de les 
modificacions proposades. Poso en dubte que el tècnic de la brigada hagi de ser un A2 ja 
que em aquests moments no és necessari tenint en compte la dimensió de la brigada i les 
tasques que fa. Podria valorar-se si més endavant es preveu municipalitzar la gestió del 
servei de l’aigua. També qüestiono la necessitat que hi hagi un segon caporal a la Policia 
municipal. 
 
Sra. Vall.- En relació amb el caporal cal tenir la valoració, però està pactat amb la Mesa 
General perquè ara no hi ha hagut temps. 
 
Sr. Alcalde.- L’encarregat de la Brigada ha de ser una persona molt vàlida i crec que ha de 
ser el perfil més proper a una categoria A2. En relació amb la plaça de caporal hi ha d’haver 
un responsable per cada escamot per tenir una estructura jeràrquica més clara. 
 
Sr. Font.- Comenta que a la web no sortia publicat el ple d’avui. I confirma que el seu vot 

0506 Auxiliar de Geriatria      
Reclassificació lloc de treball d’auxiliar de clínica   
Lloc de treball d’auxiliar de clínica a amortitzar  

0126 Auxiliar administratiu/va      
Reclassificació lloc de treball subaltern/a turisme  
Lloc de treball subaltern/a turisme a amortitzar 

0609 Caporal Policia Local      
Reclassificació d’un lloc de treball d’agent  
Lloc de treball d’agent a amortitzar 

 0717 Mestre/a d’Escola Bressol 

Reclassificació lloc de treball  d’Educador/a Escola 
Bressol 
Lloc de treball d’Educador/a Escola Bressol a 
amortitzar 

1027 Peó neteja  
Redenominació lloc de treball peó deixalleria:  
Peó neteja 

1024 Peó 
Redenominació lloc de treball peó neteja  
Peó 

0207 Administratiu/va 
Redenominació lloc de Treball Administratiu/va: 
Compres 

0314 Administratiu/va 
Redenominació lloc de Treball Administratiu/va: 
Tributs  

0107 Auxiliar administratiu/va 
Redenominació lloc de Treball Auxiliar 
Administratiu/va: Urbanisme  

0702 Mestra Escola Bressol 
C.E. major responsabilitat Coordinació pedagògica: 50 
€ x 14 pagues 

0708 Educadora Escola Bressol 
C.E. major responsabilitat Secretaria: 100 € x 14 
pagues 
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serà negatiu i comenta que els informes del TAG i de RRHH són desfavorables. 
 
Sr. Marquès.- La plaça de directora s’amortitzarà quan es jubili la directora. Explica que la 
directora serà una mestra i rotatòria cada 4 anys. Hi haurà directora, secretària i 
coordinadora pedagògica. 
 
Sr. Alcalde.- L’encarregat serà tècnic de serveis públics. 
 
Sr. Castells.- En relació a la no publicació de la informació del ple extraordinari a la web 
comenta que li ha passat per alt i que assumeix que és culpa seva. 
 
Sr. Aparicio.- Comenta que l’informe és desfavorable. Se subsanarà amb el Comitè. 
Comenta que a la plantilla hi ha molts indefinits no fixos i que s’ha d’iniciar la regularització. 
Respecte a les amortitzacions de places, parlarem amb els afectats. 
 
Sra. Vall.- Les places són a amortitzar quan es jubilin les persones que ara ocupen aquests 
llocs de treball. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) 
ABSTENCIONS: PSC (4) 
EN CONTRA: CxLB (3) – CIU (1) 
 
3.- Aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla de personal de l’exercici 2018 (exp. 
G103.1-2/2018 – Intervenció). 
 
Vist l’expedient del Pressupost General de la Corporació que ha de regir per a l’exercici 
2018, elaborat d’acord amb els articles 162 a 171 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 (TRLHL), 
així com els articles 18 a 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que l’expedient inclou les Bases d’Execució del Pressupost i la Plantilla de personal de 
la Corporació, que han d’acompanyar el Pressupost General, de conformitat amb l’article 
165.1 del TRLHL. 
 
Vistos els informes d’estabilitat pressupostària i de pressupost, emesos per la interventora 
de la Corporació, en data 9 de febrer de 2018 i 12 de febrer 2018, respectivament. 
 
Ateses les següents determinacions normatives: Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL); 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals; Llei orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic; Reial decret llei 
10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i 
d’estímul a l’economia; Ordre HAP/2105/2012, d'1 octubre, per la que es desenvolupa les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals: Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
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comptabilitat local; Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació; Llei estatal 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en 
el sector públic; Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; Llei estatal 
3/2017, de 23 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017; Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; 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; Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Llei estatal 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària; Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i resta de 
normativa sectorial aplicable a les entitats locals.   
 
Atès que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, 
segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
A la vista de tot això, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER: APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament i de l’Organisme 
Autònom Administratiu Patronat Terracotta Museu, per a l’exercici 2018, així com les Bases 
d’Execució del Pressupost, i el resum per capítols segons detall: 
 

CAP ESTAT D'INGRESSOS AJUNTAMENT PAT. TERRACOTTA. ∑ ABANS CONSOLIDAR ELIMINACIÓ 
∑ DESPRÉS 

CONSOLIDACIO 

I Impostos directes 4.348.462,66   4.348.462,66   4.348.462,66 

II Impostos indirectes 168.100,00   168.100,00   168.100,00 

III Taxes i altres ingressos 4.211.400,00 20.000,00 4.231.400,00   4.231.400,00 

IV Transferències corrents 3.640.667,26 342.745,00 3.983.412,26 260.000,00 3.723.412,26 

V Ingressos patrimonials 8.979,00   8.979,00   8.979,00 

VI Alienació d'inversions 0,00   0,00   0,00 

VII Transferències de capital 301.210,39   301.210,39   301.210,39 

VIII Actius financers 20.000,00   20.000,00   20.000,00 

IX Passius financers 1.544.456,65   1.544.456,65   1.544.456,65 

  ∑ TOTALS  14.243.275,96 362.745,00 14.606.020,96 260.000,00 14.346.020,96 

 

CAP ESTAT DE DESPESES AJUNTAMENT PAT. TERRACOTTA. ∑ ABANS CONSOLIDAR ELIMINACIÓ 
∑ DESPRÉS 

CONSOLIDACIO 

I Despeses de personal 5.715.673,80 42.687,00 5.758.360,80   5.758.360,80 
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II 
Despeses en bens corrents i 

serveis 
4.739.779,89 230.358,00 4.970.137,89   4.970.137,89 

III Despeses financeres 92.585,23 200,00 92.785,23   92.785,23 

IV Transferències corrents 733.070,00 1.000,00 734.070,00 260.000,00 474.070,00 

VI Inversions Reals 1.837.167,04 88.500,00 1.925.667,04   1.925.667,04 

VII Transferències de capital 35.000,00   35.000,00   35.000,00 

VIII Actius financers 20.000,00   20.000,00   20.000,00 

IX Passius financers 1.070.000,00   1.070.000,00   1.070.000,00 

  ∑ TOTALS  14.243.275,96 362.745,00 14.606.020,96 260.000,00 14.346.020,96 

 

SEGON:  APROVAR inicialment la Plantilla de personal per l’exercici 2018 del propi 
Ajuntament i de l’Organisme Autònom Terracotta Museu. 
 
TERCER: APROVAR la fiscalització prèvia limitada de la despesa de la Corporació i la presa 
en raó en comptabilitat dels ingressos, tal i com s’estableix a les Bases d’Execució del 
Pressupost. 
 
QUART: EXPOSAR aquest acord d’aprovació inicial en el tauler d’edictes de la Corporació, 
als efectes de la seva consulta i/o presentació de reclamacions, durant el període de 15 dies 
hàbils. Si, transcorregut aquest termini no s’han presentat reclamacions, l’expedient del 
Pressupost General de la Corporació s’entendrà definitivament aprovat; en cas contrari, el 
Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les, tal com determina l’article 169.1 del 
TRLHL. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Sr. Alcalde.- Fa la presentació de les principals magnituds del Pressupost de 2018. 
 
Sra. Anglada.- M’hauria agradat tenir-ho abans i tenir l’oportunitat de parlar-ne. Començaré 
dient que han presentat un pressupost seguint la línia a la que ens tenen acostumats, 
incrementar despeses, sense cap mesura d’estalvi i sense cap estratègia per generar 
ingressos. Del 2015 que vostès entren a governar a ara s’ha incrementat el capítol 1 amb 
700.000 euros, sense tenir en compte les contractacions amagades que fan a partir de 
contractacions amb empreses i que es paga de capítol 2. Una vegada més insisteixo que no 
s’ha fet cap gestió per disminuir capítol 2. No s’ha fet res en 3 anys. Saben que només en 
subministraments hi ha molta feina a fer. Despeses de més de 15.000 euros a un mateix 
proveïdor obliga a que es faci per concurs i, de moment, tot segueix igual. 
Hi ha sentències judicials pendents de resolució que poden suposar pagar indemnitzacions i 
no les han contemplat en el pressupost. Novament faig notar que es desobeeix l’obligació 
legal i els advertiments dels tècnics d’incloure al pressupost en el capítol de despeses les 
partides corresponents a les bonificacions que s’apliquen a les taxes i preus públics. Si 
desatenen aquestes advertències només pot ser perquè ho volen amagar i, per tant, 
demostren manca de transparència. Voldria saber si realment pensen licitar l’Escola de 
Música. 
Pel que fa a les inversions, preveuen fer-ne per valor d’1.837.000 euros, 1.500.000 euros 
dels quals vindran per la concertació d’una operació de crèdit. Per tant, només es finançaran 
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amb recursos propis un 17% del total de les obres. No cal oblidar que l’exercici anterior ja 
van demanar un crèdit de 2.700.000 euros. 
 
Pel que sembla, segons el pressupost, el tema de la municipalització de la gestió de l’aigua 
potable, no es contempla.  Si tenim en compte que l’any vinent acaba la seva legislatura i si 
presenten novament el pressupost el mes de febrer, es dedueix que ho han descartat. 
 
Sr. Marquès.- Sí, està previst fer-ho. 
 
Sr. Font.- Ingressos 2018. Hi ha una disminució de 700.000 € respecte el 2017. Despeses 
2018 hi ha una disminució de 300.000 € de capítol 1 amb informes desfavorable i una 
disminució de 210.000 € de capítol 2. Préstec d’1,54 milions d’euros i només 9.000 € de fons 
propis. Pregunta sobre l’actuació al carrer Ample. Hi ha previst devolució de plusvàlues? 
Pregunta si l’escorxador està venut. Pregunta si s’ha augmentat pressupost de Festa Major. 
Confirma que votaran en contra perquè no han participat en l’elaboració. 
 
Sr. Aparicio.- No heu fet cap intent per aconseguir el vot. És un pressupost continuista i el 
vot també ho serà. 
No els sorprendré gens si començo ja anunciant que farem un vot contrari al pressupost que 
es presenta en aquesta aprovació inicial.  
Ens presenten de nou un pressupost que al nostra entendre torna a caure amb els mateixos 
errors dels anys anteriors i en línees generals i sense entrar en detalls que farem a les 
al·legacions, es pot resumir  de forma genèrica en increment desmesurat de la despesa 
corrent i del deute municipal, que comporta manca de finançament amb recursos propis de 
les inversions de la ciutat limitant el futur creixement de la mateixa.  I el que més greu, 
conscients que no ho poden pagar, tornen a demanar el préstec, com ho varen fer en 
l’exercici anterior, amb un període de carència, és a dir no començarem a pagar fins d’aquí a 
dos anys. Molt còmode això de decidir ara unes inversions, pagar-les a càrrec de préstec, 
sense tenir capacitat de retornar-ho i deixar-ho pels futurs gestors de la ciutat.  
Aquest model que ja varen realitzar en la legislatura 2007/2001, ja varem veure on ens va 
conduir. A una situació amb un capítol 1 (personal) del pressupost que era el 60% del 
mateix, a una situació on amb un endeutament en el límit màxim no permetia fer inversió en 
els aspectes basics de la nostra ciutat, I a un increment de la pressió impositiva. 
Amb aquest pressupost el Capítol 1 passa dels 4.998.99 en pressupost o  4.948.717,94 de 
l’any 2015 (en ORN) als 5.715. 673 ( increment de prop de 800.000 euros en 3 anys) i molt a 
prop dels 6.000.000 que ho varen deixar el 2010. El capítol 2 li he sentit a dir Sr. Sais que 
disminueix la despesa respecte l’any anterior. Oblida però que la despesa corrent passa dels 
3.213.000 any 2015 a 4.739.779,89, és a dir un increment de 1.500.000 en tres anys o prop 
del 50%, per tant no trobem de rebut que vulgui fer –nos creure que hi ha una disminució de 
despesa. 
La dada en si ja es prou dolenta. Però el que la fa més és la capacitat o marge de maniobra 
que deixa en el pressupost ordinari. En el present cas suposa que el marge de maniobra és 
escàs. JA que el propi govern preveu només 2.500 euros d’estalvi pressupostari que cal 
destinar a inversions. Si prenem en consideració la quantia d’anys anteriors que era de mig 
milió d’euros. 
I com es fa questa inversió. En càrrec a préstec. Es sol·licita un 1.550.000 milions d’euros de 
préstec, préstec que de  moment ja és impossible retornar amb el pressupost d’enguany, no 
el principal sinó els interessos. Recordem que durant 4 anys hem fet totes les inversions 
sense cap préstec, baixant l’endeutament dels 10.5 als 5.5milions.  Com dic no només es 
que s’acudeixi a préstec per pagar unes inversions totalment ordinàries incrementant el 
nivell d’endeutament, sinó que, a hores d’ara no es té garantit el finançament del retorn 
d’aquests préstecs. En l pressupost ni en el capítol 3 ni en el 8 s’ha previst per enguany el 
pagament i la devolució ni de interessos ni de capital amortitzat. . Aquest increment hauria 
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de ser de 450.000 euros, és a dir a hores d’ara ja no tenim capacitat de retorn d’aquest 
préstec. 
En l’apartat d’ingressos IBI hi ha un increment però com es posa de manifest es puntual i per 
tant una bona política econòmica hauria de portar a preveure aquests diners en despesa 
d’inversió, no a despesa corrent i no puntual, ja que l’any 2019, no hi serà aquesta quantia. 
També n’hi ha d’altres com l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys urbans, 
conegudes com a plusvàlues. Si avui han llegit la premsa, veuran que els tribunals estan 
anul·lant, no com fins ara quan amb motiu de la venda no hi havia un guany patrimonial, sinó 
que ara fins i tot encara que n’hi hagi. 
 
Sr. Alcalde.- El document del Pressupost el tenen des del 5 de febrer, el període més llarg 
en 10 anys (10 dies). En relació amb la transparència que demanen, tenen accés a tota la 
documentació, no com a la Diputació que ens hem de personar per veure-ho. Em dol sentir 
com si volguéssim amagar alguna cosa. Ho rebeu tot. Si alguna vegada no, si ho demaneu 
ho enviem. Quan vam entrar vam haver de passar RSU de capítol 2 a capítol 1. Tot el 
discurs és tècnic, no hi ha discurs polític.  
 
Sr. Aparicio.- Demana municipalitzar serveis, i que hi hagi partides on es visualitzi aquesta 
voluntat.  
 
Sra. Anglada.- Demana partida de l’aigua. No descartada la municipalització.  
 
Sr. Alcalde.- Els préstecs amb carència no els hem inventat nosaltres. És un tema tècnic que 
és beneficiós per a l’Ajuntament. Respecte a la licitació de l’escorxador, al no haver-hi 
interessats, no tirarem endavant la licitació. Estudiarem les al.legacions que presenteu. 
 
Sr. Puig.- Per la Festa Major no anem sobrats de diners. Finalment s’hi destinaran 39.000 
euros. 
 
Sr. Castells.- Respecte a l’aigua, hi ha 3.000 euros per continuar estudiant la modalitat a 
escollir. 
 
Sra. Anglada.- Seria millor tenir un “feedback” previ del Pressupost. 
 
Sr. Font.- Hi ha un augment d’ingressos el 2018 de 330.000 euros per la regularització de 
l’IBI. Es faran actuacions al carrer Ample? 
 
Sr. Alcalde.- En relació a les obres del carrer Ample, si hi tenien tant interès, per què no ho 
van fer durant els 4 anys que van governar vostès? 
 
Sr. Aparicio.- En inversions trobem a mancar inversions en l’adquisició d’habitatges socials. 
En aquests moments al mercat lliure hi ha immobles per menys de 30.000 euros i son 
necessaris tenint en compte que hi ha una mitjana de dos desnonaments setmanals i la 
mesa emergències ja no té immobles a la Bisbal. Referent al tema de transparència, agraeix 
la documentació rebuda, però li diu al Sr. Sais que no s’emmiralli amb la Diputació, quan el 
Sr. Sais afirma que rep menys informació, sinó amb altres administracions com el Consell 
comarcal, on tots els consellers tenen accés a tot l’expedient, que està “penjat” en el 
programa de gestió documental. És evident que hi ha moltes mancances. Encara que 
tinguéssim un pressupost de 100 milions d’euros, qualsevol equip de govern hi trobaria 
mancances i serveis a millorar. Demana però que es facin pressupostos en funció de les 
possibilitats reals del municipi, i per tant prioritzar la despesa a la capacitat real de la 
hisenda municipal. 
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El capítol 1 del 2007 ja s’incorporava els serveis que el sr. Alcalde ha citat (llar infants, RSU, 
Geriàtric...) i tot i així era de 3,7 milions d’euros. I com li he repetit, el problema del préstec i 
el període de carència es que el 2011 es pagaven 400.000 euros anuals, i el 2012 es va 
incrementar a conseqüència dels períodes de carència als més de 1 milió d’euros. Per poder 
fer front es va haver de fer un pla d’ajust. Cada any li pregunta el mateix, com es podrà 
retornar aquests préstecs un cop finalitzin els períodes de carència? 
 
Sra. Bravo.- En matèria d’habitatges, estem estudiant la possibilitat de cessió de pisos de 
bancs. 
 
Sr. Marquès.- L’Escola de Música acaba tenint un increment de 1.300 euros. 
 
Sr. Alcalde.- En el capítol 1 de 2007, quan vau deixar el govern, hi havia places vacants no 
dotades, com les de secretaria i d’intervenció. El deute viu de 2018 és inferior al del 2016. 
L’endeutament no és una pilota endavant perquè volem continuar al govern. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada amb la següent votació:  
A FAVOR: ERC (5) – CUP (3) – ICV (1) 
EN CONTRA: PSC (4) – CxLB (3) – CIU (1) 
 
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
L’alcalde     El secretari  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.-  
 
La present acta, transcrita en paper segellat per la Generalitat de Catalunya, números          
xxxxxxx a  xxxxxxxxxxx, ha estat aprovada en sessió del Ple del dia .............. 
 
Ho certifico  
El secretari 
 


