
1

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2017/2
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA 
Data: 30 DE GENER DE 2017
Horari: de 21:00 fins a 21:24 Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Robert Montiel Molina, regidor de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
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, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Propostes
1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/74   Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'any 2017 i la 
plantilla de personal. Exp. núm. 2016/1681 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria:

1. Propostes
1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2017/74   Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'any 2017 i la 
plantilla de personal. Exp. núm. 2016/1681    
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Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Atès que, d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 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), el Pressupost de l’Ajuntament de Llagostera conté la previsió de l’estat 
d’ingressos i de despeses de l’exercici 2017.

Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 168.1 del 
TRLHL, que estableix el contingut dels pressupostos dels ens locals.

Atès que l’expedient inclou les Bases d’execució del Pressupost, que han d’acompanyar el 
Pressupost General, de conformitat amb l’article 165.1 del TRLHL, essent el seu contingut 
l’establert al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/88 en matèria de Pressupostos.

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.

Vist l’Informe d’Intervenció, de data 7 de desembre de 2016, relatiu als equilibris bàsics del 
pressupost.

Vist l’informe de Secretaria, de data 7 de desembre de 2016, sobre el procediment a seguir per 
a l'aprovació del pressupost, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del TRLHL.

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2016 va aprovar 
inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2017 i s’ha exposat al públic mitjançant 
edicte publicat en el BOP de Girona núm. 247, de 29 de desembre de 2016 i en el tauler 
electrònic de l’Ajuntament.

Durant el període d’exposició pública de 15 dies s’ha presentat una sola reclamació que 
subscriu el Sr. Antoni Navarro Robledo, actuant en nom i representació del grup municipal 
d’ERC a Llagostera.

Vist l’informe de Secretaria i Intervenció, de data 26 de gener de 2017, sobre l’al·legació 
presentada.

I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de 
l’Alcaldia.

ACORD:

Primer.-  Desestimar en la seva totalitat l’al·legació formulada pel Sr. Antoni Navarro Robledo, 
actuant en nom i representació del grup municipal d’ERC a Llagostera, pels motius exposats en 
l’informe de Secretaria i Intervenció, de data 26 de gener de 2017, del qual es remetrà còpia a 
l’interessat juntament amb la notificació d’aquest acord.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Llagostera per a l’any 
2017 amb els següents estats d’ingressos i despeses:

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació 3b502fc5e6a44c2ca190e44c0388312d001

Url de validació http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=3b502fc5e6a44c2ca190e44c0388312d001


3

Pressupost propi de la Corporació

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT CAPITOL CONCEPTE AJUNTAMENT

1 Impostos directes 3.176.000,00 1 Despeses de personal 2.889.233,00
2 Impostos indirectes 72.000,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
3.022.372,00

3 Taxes i altres impostos 2.014.588,00 3 Despeses financeres 27.000,00
4 Transferències corrents 2.327.237,00 4 Transferències corrents 696.506,00
5 Ingressos patrimonials 195.650,00 5 Fons de contingència 26.650,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 2.699.464,00
7 Transferències capital 1.165.750,00 7 Transferències capital 0,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 750.000,00 9 Passius financers 340.000,00

TOTAL INGRESSOS 9.701.225,00  TOTAL DESPESES 9.701.225,00

Pressupost del Patronat Municipal de la Residència Josep Baulida

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA CAPITOL CONCEPTE RESIDÈNCIA

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 979.500,00
2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
273.300,00

3 Taxes i altres impostos 657.755,00 3 Despeses financeres 1.500,00
4 Transferències corrents 605.000,00 4 Transferències corrents 0,00
5 Ingressos patrimonials 1.745,00 5 Fons de contingència 7.200,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 0,00
7 Transferències capital 0,00 7 Transferències capital 0,00
8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 1.261.500,00  TOTAL DESPESES 1.261.500,00

Pressupost del Patronat Municipal d’Esports

INGRESSOS DESPESES
CAPITOL CONCEPTE ESPORTS CAPITOL CONCEPTE ESPORTS

1 Impostos directes 0,00 1 Despeses de personal 112.800,00
2 Impostos indirectes 0,00 2 Despeses béns corrents 

i serveis
75.400,00

3 Taxes i altres impostos 107.600,00 3 Despeses financeres 700,00
4 Transferències corrents 185.000,00 4 Transferències corrents 108.750,00
5 Ingressos patrimonials 6.050,00 5 Fons de contingència 1.000,00
6 Alienació inversions 0,00 6 Inversions reals 0,00
7 Transferències capital 0,00 7 Transferències capital 0,00
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8 Actius financers 0,00 8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00 9 Passius financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 298.650,00 TOTAL DESPESES 298.650,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT
INGRESSOS

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA ESPORTS CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Impostos directes 3.176.000,00 0,00 0,00 0,00 3.176.000,00
2 Imposots indirectes 72.000,00 0,00 0.00 0,00 72.000,00
3 Taxes i altres impostos 1.292.150,00 657.755,00 107.600,00 0,00 2.057.505,00
4 Transferències corrents 2.327.237,00 602.000,00 185.000,00 227.000,00 2.887.237,00
5 Ingressos patrimonials 195.650,00 1.745,00 6.050,00 0,00 203.445,00

ingressos corrents 7.063.037,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 8.396.187,00
Contribucions especials 722.438,00 722.438,00

6 Alienació inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències capital 1.165.750,00 0,00 0,00 0,00 1.165.750,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00

TOTAL INGRESSOS 2017 9.701.225,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 11.034.375,00

DESPESES

C A P IT OL CONCEPTE AJUNTAMENT RESIDÈNCIA ESPORTS CONSOLIDACIÓ TOTAL
1 Despeses de personal 2.889.233,00 979.500,00 112.800,00 0,00 3.981.533,00
2 Despeses béns corrents i 

serveis
3.022.372,00 273.300,00 75.400,00 0,00 3.371.072,00

3 Despeses financeres 27.000,00 1.500,00 700,00 0,00 29.200,00
4 Transferències corrents 696.506,00 0,00 108.750,00 227.000,00 578.256,00
5 Fons de contingencia 26.650,00 7.200,00 1.000,00 34.850,00

despeses corrents 6.661.761,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 7.994.911,00
6 Inversions reals 2.699.464,00 0,00 0,00 0,00 2.699.464,00
7 Transferències capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00

TOTAL DESPESES 2017 9.701.225,00 1.261.500,00 298.650,00 227.000,00 11.034.375,00

Tercer.- Aprovar definitivament les Bases d’execució que acompanyen el Pressupost, segons 
la  redacció donada.

Quart.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de l’Ajuntament i dels seus dos 
Organismes Autònoms, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i 
personal laboral.

Cinquè.- Trametre còpia a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a través del 
Departament de Governació i Administracions Públiques.
Es produeixen les següents intervencions:

Sr. Soler.- S’han presentat al·legacions per part del grup d’Esquerra, hi ha l’informe negatiu de 
Secretaria i Intervenció respecte que no es compleix l’article 170.2 del text refós d’hisendes 
locals, en el sentit que són al·legacions que han de ser o bé perquè no s’ha seguit la tramitació 
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del pressupost o bé perquè no hi ha crèdit necessari per complir les obligacions exigibles o no 
hi ha suficients ingressos pel que fa a les partides pressupostàries i, per tant, donem per ateses 
les al·legacions en el sentit que no procedeixen i aprovem definitivament el pressupost.

Sr. Parron.- La veritat és que m’he quedat una mica sorprès quan he  vist l’informe de 
Secretaria i quan he vist la proposta de dictamen perquè ni m’ho esperava ni crec que hagi 
passat mai aquí. No dic que no sigui legal, jo no entenc tant com el secretari de les lleis, però sí 
que entenc de formes i em penso que amagar la resolució d’unes al·legacions, que són de 
caràcter polític, a darrera d’una resolució administrativa per no entrar a discutir el que realment 
és important, que és la política, em sembla que fem un flac favor a afavorir la discussió  i a 
afavorir la participació als grups polítics. Jo no sé si el fet que els regidors no puguem presentar 
en nom del grup municipal al·legacions és només per als pressupostos o per a tot el que es 
faci, ordenances, plans... Espero que si us plau ens ho aclariu per saber a què ens hem d’atenir 
en el futur. 

Jo no entraré a valorar les al·legacions polítiques, no sé si Esquerra ho farà o no, però jo sí que 
volia entrar en les formes. Per mi, malauradament, quan un presenta al·legacions, no només al 
pressupost, ens hem trobat moltes altres vegades que se’ns han resolt des d’un punt de vista 
tècnic quan són al·legacions polítiques. Nosaltres pensem que és un error, esteu en tot el 
vostre dret a fer-ho, però nosaltres no compartim aquesta manera de fer. 

No tenim res més a afegir. El nostre vot, igual que en l’aprovació inicial, és en contra.

Sr. Navarro.- Jo voldria deixar constància que abans de fer les al·legacions vaig dir aquí que 
presentaríem al·legacions el grup d’Esquerra i a més vaig parlar amb el secretari i li vaig dir en 
quines condicions s’havien de fer les al·legacions, en cap moment se’m va dir que no podia ser 
el grup d’Esquerra. A mes a més se’m va adreçar a la interventora i la interventora em va dir de 
quina manera havia de formular les al·legacions. És a dir, els errors tècnics en qualsevol cas 
serien compartits. 

Jo ja li vaig passar al secretari algunes mocions, només cal entrar en el Google i veure totes les 
al·legacions, totes, absolutament totes, es presenten en nom del grup municipal. Aquí tinc unes 
al·legacions de la CUP a Barcelona, de Convergència i Unió a Ullastrell, de Ciutadans a Santa 
Coloma i tanti quanti. Per tant, no diem que sigui absolutament il·legal el que es diu aquí, però 
la lectura està agafada amb pinces per tal de no fer el debat. En qualsevol cas, com que jo tinc 
el meu torn, sí que vull explicar allò que no es debatrà i allò que nosaltres volíem presentar.

Alcalde.- Segons tinc entès, no s’ha d’entrar ...

Sr. Navarro.- Jo he consultat ... jo tinc el temps per parlar-ne, una altra cosa és que vosaltres 
ho desestimeu. Bé, què és el que nosaltres proposàvem en aquestes al·legacions? Per 
exemple solucionar d’una vegada per totes un problema que des del 20 de maig del 14 es 
demana des de l’Agència Catalana de l’Aigua i que algunes vegades ho hem comentat, que diu 
que hi ha greus problemes en la xarxa de sanejament i que arriben les aigües que no haurien 
d’arribar a la depuradora, i al final diu Atès que aquest fet provoca anomalies en el sistema de 
sanejament en alta, us requerim que realitzeu les actuacions necessàries a la xarxa en baixa 
del vostre municipi per tal de reduir l’aportació d’aigües pluvials a la xarxa de sanejament. En 
aquest sentit us hem de recordar que el reglament dels serveis públics de sanejament estableix 
la prohibició d’abocar aigües blanques al sistema de sanejament quan pugui aportar-se una 
solució tècnica alternativa i, en cas contrari, la necessitat d’obtenir un permís específic per 
realitzar aquests abocaments. Ni s’ha demanat aquest permís ni s’ha utilitzat, això també és un 
reglament, això també ho marca la llei.
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Per altra banda, què és el que preteníem també? Doncs intentar que es complís el que diu el 
Pla d’accessibilitat, que si ho recordeu ja vàrem fer una al·legació en el seu moment, pel tema 
de les voreres, i en aquest Pla d’accessibilitat el que plantegem és solucionar un problema del 
qual l’equip de govern no és conscient perquè vaig demanar en un Ple a quantes 
indemnitzacions s’ha hagut de fer front en el que portem d’any pel mal estat de les voreres i la 
senyora Pilar Aliu va dir que actualment només n’hi ha una. El 9 de febrer d’aquest any hi ha 
una petició d’indemnització per una caiguda al carrer Fivaller pel mal estat de les voreres; el 30 
de setembre demanen també que s’arregli ...

Alcalde.- Aviam...

Sr. Navarro.- Tinc cinc minuts, no?

Alcalde.- Et pots atenir a les al·legacions, sisplau?

Sr. Navarro.- Sí, sí, però és que en les al·legacions hi van les voreres i vull justificar les 
al·legacions... Sr. alcalde, jo tinc cinc minuts per parlar, i com si vull parlar de les marques dels 
cotxes

Alcalde.- No, no, t’has d’atenir al punt de l’ordre del dia 

Sr. Navarro.-  Sí, sí, però és a l’ordre del dia i, per tant, només faltaria que a sobre no pogués 
parlar del que em ve de gust, tenint en compte l’ordre del dia. Bé, segona petició, el dia 8 d’agot 
hi ha també una sol·licitud perquè una senyora havia caigut; el dia 13 de setembre una altra 
petició, i diu concretament Demano a l’Ajuntament de Llagostera com a responsable, accions 
immediates per arreglar les aceres (sic) que estan en mal estat, per evitar noves caigudes i en 
conseqüència tot el que comporten per a l’afectat i per als afectats, i més quan es tracta de 
gent gran. És a dir, són cinc, i resulta que l’equip de govern només tenia constància d’una. No 
m’estranya que llavors en el pressupost no intentin arreglar-se aquests dèficits. 

Què més preteníem arreglar o solucionar? O cap a on volíem portar el pressupost amb les 
nostres al·legacions? En el tema d’habitatge. Està clar, segurament no hi haurà lloc al debat, 
com heu dit, però està clar que amb el reajustament de les partides hi havia prou diners com 
per adquirir el pis d’emergència social, aquell que de vegades s’envia la gent a Quart perquè 
nosaltres no en tenim, i podíem disposar perfectament de 60.000 €, i a més podíem disposar 
de 34.000 € per al lloguer del pis d’emergència, per al qual només n’hi havia 5.000. 

Per altra banda, reclamàvem que no s’anul·lés la plaça de l’administratiu del Patronat d’Esports 
i afegíem que, si s’hagués hagut de fer, com a mínim es podia haver discutit en el Patronat 
d’Esports, com molt bé va dir en David l’altre dia, que semblava que s’estava deixant de banda 
la participació en els esports.

Pel que feia al carrer Indústria, també hi ha...

Alcalde.- Vas acabant, Toni, sisplau?

Sr. Navarro.- Sí? M’imagino que hi haurà un torn de rèplica, però està clar que no presentàvem 
unes al·legacions senzillament per presentar-les, sinó que hi havia un clar contingut de resoldre 
determinades coses que no hi ha manera que es resolguin per part de l’equip de govern. 
Gràcies.
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Sr. Soler.- Vàries coses que s’han dit. Primer, no és veritat que això no s’hagi dit mai, perquè jo 
com a regidor d’Hisenda ho he dit cada any, que les al·legacions són tècniques. A mi se m’ha 
dit moltes vegades que m’estava inventant les lleis, concretament és l’article 170.2 del RDL 2 
de l’any 2004, ha plogut una mica i ni érem regidors quan es va aprovar. Per tant, no fem dir el 
que no hem dit, perquè un servidor com a regidor ho ha dit aquí reiterades vegades, que les 
al·legacions estan taxades d’una forma claríssima, l’article ho diu, us ho he dit abans i ho torno 
a dir ara: que no s’hagi ajustat l’elaboració i l’aprovació als tràmits establerts al Text refós de la 
Llei d’hisendes locals, que s’ometin crèdits necessaris per al compliment de les obligacions 
exigibles, i que siguin de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses 
pressupostades. Recordo, per exemple, que el propi grup d’Esquerra va dir que els ingressos 
eren massa moderats i que podíem haver-nos estirat més. Per tant, cap d’aquets tres elements 
es compleix. 

Jo no entro ja en qui està o no habilitat per presentar al·legacions, perquè aquest tema per mi 
és absolutament irrellevant. Tant ho incompleix si ho fa el grup d’Esquerra com si ho fa en Toni 
Navarro com a persona física, a mi m’és igual, jo a les al·legacions dels grups, mai m’he posat 
en contra que es presentessin, però concretament en aquest pressupost, crec que hauríem de 
tenir una mica de vergonya, tots plegats. Perquè dir que no es vol deixar parlar a la gent, quan 
resulta que el 28 d’octubre faig una reunió amb els portaveus per explicar les ordenances i les 
línies mestres del pressupost; a meitat de novembre torno a fer la reunió i us explico quan us 
donarem la informació; tècnicament podia haver enviat la informació el 12 de desembre, perquè 
la Comissió Informativa era el dia 14, em vaig comprometre a fer-ho el dia 9, i el dia 7 al migdia 
teníeu tota la informació. Negueu-ho si no és veritat, perquè tinc correus que ho poden 
demostrar. En ple pont de la Puríssima la interventora i un servidor vàrem estar fent més hores 
que un rellotge perquè tinguéssiu la informació. Quina va ser la resposta? El dia de la Comissió 
Informativa, 14 de desembre, la resposta va ser: No ens ho hem pogut mirar. Per tant, voler fer 
ara una segona volta d’un Ple, quan heu tingut quatre possibilitats de fer propostes, jo ho 
considero, com a mínim, una falta de respecte. I, per tant, no diguem que estem negant a la 
gent la capacitat d’opinar, perquè és mentida, perquè us hem donat ocasions sobradíssimes 
per fer-ho. Si per motius de feina, per motius de voluntat política, perquè resulta que queda 
més bé anar a la contra que fer aportacions, o perquè hem canviat el criteri que teníem al 
principi d’aquesta legislatura, doncs ara complirem la normativa al peu de la lletra. Perquè quan 
jo he deixat hores, he plantejat reunions, he donat la possibilitat de fer aportacions i a més a 
més s’ha demostrat amb fets concrets, amb ordenances fiscals i pressupostos, trobo una 
manca de respecte absoluta dir el que s’està dient avui aquí. 

Sincerament, rumiem-nos-ho una mica, perquè la voluntat d’aquest equip de govern va ser des 
del primer moment recollir aportacions. Això que s’està dient avui és una manca de respecte, 
no només per a l’equip de govern, sinó per a les persones que han estat treballant, començant 
pels tècnics, la interventora, tot l’equip de promoció econòmica que hi ha al darrera, la 
Secretaria i els regidors que som aquí. 

En David Parron n’és testimoni, no va poder venir a la Comissió Informativa, però em va enviar 
dos correus amb preguntes per escrit. Les vaig contestar totes. Per tant, dir que no es vol parlar 
d’això, és una manca de respecte absoluta.

No entrem a discutir ara l’oportunitat o no d’aquestes al·legacions, entre d’altres coses, perquè 
heu tingut sobrades possibilitats de fer-ho i ens hem posat a la vostra disposició, amb dies 
festius inclosos, i fent que gent que tenia tot el dret del món a fer vacances no anés a fer-les 
perquè tinguéssiu tota la informació. Resposta? “No hem tingut temps de mirar-nos-ho”.  Amb 
una setmana de temps! Per tant, sisplau, deixem de discutir això perquè a mi em provoca 
vergonya aliena. Gràcies.
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Sr. Parron.- Jo parlava d’al·legacions tècniques, i no només referides al pressupost, sinó de 
manera genèrica. Quan presentem al·legacions des de l’oposició es tendeix a resoldre-les des 
del punt de vista tècnic i es deixa de banda l’aportació política, que és el que s’intenta fer en les 
al·legacions. Almenys per la nostra part, no són només al·legacions tècniques, sinó que són de 
caràcter polític. 

És cert que se’ns va convocar a la reunió de novembre, la d’octubre era per parlar 
d’ordenances. Quan se’ns va convocar, almenys a la que jo vaig assistir, era per parlar de les 
línies mestres del pressupost, no per parlar de cap partida, una cosa que poguéssim discutir 
més en detall. I recordo que vàrem dir que nosaltres posaríem èmfasi, i en això coincidíem, en 
el tema d’habitatge. Respecte a habitatge, ens vàreu recordar que es faria el lloguer d’un pis, 
però aquest ha sigut l’esforç que s’ha fet, i en la discussió de l’aprovació inicial ja vaig dir que 
em continuava semblant insuficient. Per tant, si del que et queixes és que en el temps entre 
aquella reunió, o en una setmana que no presentéssim al·legacions concretes, entre que 
rebem la documentació i la Comissió Informativa no presentéssim...

Alcalde.- Vas acabant, David, sisplau?

Sr. Parron.- ... números detallats del que volguéssim fer, doncs és veritat, nosaltres no ho hem 
fet. Si això és el que esperaves, disculpa, l’any que ve ja serem més llestos i ja ho farem a 
temps. Gràcies.

Sr. Navarro.- A la primera reunió que es va parlar de pressupost, en David ho diu molt bé, però 
falten alguns elements que vàrem plantejar: ser ferms en la política d’habitatge; vaig comentar 
el tema de les voreres, a veure si realment es complia el tema d’accessibilitat, és el que he 
hagut de presentar en les al·legacions, perquè no es va atendre; i vaig plantejar el tema del 
sanejament. Això ho vaig fer, senyor alcalde vostè no hi era, a la reunió amb en Ramon. 
M’agradaria que em digués si també dic mentides en aquest sentit. Aquests tres elements, i 
també hi havia en David, es varen comentar. 

El dia de la Comissió Informativa jo vaig dir que no havíem tingut temps de mirar a fons el 
pressupost i que ja ens ho miraríem, efectivament. M’imagino que, igual que nosaltres 
presentem una moció i tarda una barbaritat a complir-se el que demanem, una vegada en Sergi 
Miquel ens va dir “no ens poseu la pistola al pit perquè tenim altres feines”, ho hem entès, 
m’imagino que també enteneu que nosaltres no tenim tot el temps del món per fer-ho. No crec 
que es pugui dir que aquest grup municipal no treballa prou pel tema de l’Ajuntament. Si en una 
setmana, per raons... si hem de justificar el que fem a casa ja ho justificarem, no ho sabia, no 
hem tingut temps de fer el pressupost, per al dia del debat del pressupost el teníem claríssim i 
l’havíem treballat, i evidentment ho hem treballat després, ja està. Ara, si resulta que hem de 
fer deures i, si resulta que nosaltres no fem els deures, som la fera ferotge i no tenim per què 
dir res, i els deures els altres no els fan i no passa res...

Alcalde.- Vas acabant, sisplau?

Sr. Navarro.- Recordo que hi ha altres normatives que nosaltres som summament laxes 
perquè entenem que teniu la feina que teniu, i esperem el que calgui, si cal, posarem deures 
tots plegats i tothom haurà de complir la normativa. No crec que sigui la millor solució, però si 
resulta que és el que vol el regidor, així ho farem. Gràcies.

Sr. Soler.- No em feu dir el que no he dit. Ho tornaré a dir a veure si s’entén més a poc a poc. 
El 7 de desembre se us donen els papers, fins aquell dia s’havien donat explicacions de les 
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línies mestres del pressupost, cosa que, per cert, no s’havia fet mai abans, i vosaltres mateixos 
vàreu agrair-ho, suposo que això també es deu poder reconèixer avui, no? Molt bé. Del dia 7 
de desembre al 21 de desembre hi van 15 dies, no 9 ni 7, 15. Us vaig dir: “Sisplau, el dia del 
Ple de pressupostos, no és un dia per debatre fets concrets ni propostes concretes perquè no 
hi ha temps material d’incorporar-les”. Us ho vaig dir així com us ho estic dient ara, i si no, 
digueu-me que menteixo. “Feu-m’ho arribar sisplau abans, que és la manera de poder-ho 
estudiar i poder-ho incorporar”. És així o no és així? Val, doncs, em podeu dir quantes 
al·legacions o propostes escrites em vàreu fer arribar? Ja us ho dic jo: cap. Jo vaig recollir una 
sèrie de propostes que vares fer en aquelles reunions i, efectivament, en el propi Ple ho vares 
reconèixer. Que, evidentment, cadascú té la seva visió a aquest respecte, i que vosaltres 
considereu que queda curt o que queda llarg? Són visions polítiques de cada grup, precisament 
per això hi ha un debat de pressupostos i cadascú aquell dia va poder explicar, amb tot el 
temps del món, què n’opinava.  Això és així. També es va reconèixer, cosa que vaig agrair i 
que reitero avui, que s’havien recollit algunes de les propostes. Per tant, les reunions varen 
servir per alguna cosa, però insisteixo, dia 7 de desembre a 2/4 3 de la tarda rebeu un correu 
electrònic amb tota la informació. Aquest correu es podia enviar tranquil·lament el dia 12, i no 
passava res. O el dia 9, que és quan m’hi vaig comprometre jo. I no es va mirar res fins al dia 
14. Però és que del 14 al 21 hi va una altra setmana, i es podien haver enviat tranquil·lament 
propostes per escrit. En David va fer preguntes, dos correus electrònics...

Alcalde.- Ramon...

Sr. Soler.- Hi podeu donar totes les voltes que vulgueu, però al final és molt simple, nosaltres 
ens vàrem posar a la vostra disposició per explicar el pressupost i recollir propostes. No es va 
fer servir aquesta possibilitat? Em sembla perfecte, és el vostre legítim dret i no us el discutiré 
mai. Però llavors no em vingueu a dir que si apliquem la normativa en el sentit literal del terme, 
perquè no l’he aplicada jo, que quedi clar, llavors no vulgueu vendre que estem intentant evitar 
un debat, perquè senzillament és mentida. Nosaltres ens hem posat a la vostra disposició per 
incloure aquestes aportacions...

Alcalde.- Vas acabant, Ramon?

Sr. Soler.- És tan simple com això: ens hem tancat. 

Alcalde.- Jo només per fer-te un aclariment pel gest que feia amb el cap, no era perquè 
hagués assistit en aquesta reunió o no, però si agafes el pressupost hi ha una partida per 
arranjar els carrers Sant Feliu, el carrer Joan Maragall, 11 de Setembre, i allà es fan 
actuacions. Després, Toni, saps positivament que durant la legislatura i l’any anterior s’han fet 
actuacions a les voreres. No vol dir que la gent pugui caure, perquè a vegades cau perquè hi 
ha un panot que es belluga, i no és perquè tota la vorera estigui feta malbé. En el moment que 
hi ha la denúncia per part de la persona automàticament actuem perquè no volem que la gent 
es faci mal. I no sempre ha sigut perquè la vorera està malmesa, sinó perquè, per exemple, 
quan es feien aquests asfaltatges quedava un graó entre la vorera i el graó, la gent col·locava 
malament el peu i tenien raó de poder reclamar. 

S’aprova el pressupost definitivament?

Sr. Parron.- Ja he manifestat el vot en contra.

Sr. Navarro.- En contra.
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Alcalde.- Tal com diu el Reglament de participació ciutadana, tot i que en els plens 
extraordinaris no hi ha preguntes, si en teniu alguna l’atendrem.

Sr. Parron.- (Fa una intervenció que no se sent).

Alcalde.-  Ja saps que la llei ho diu, però nosaltres, que volem ser participatius, hi ha un 
Reglament de participació ciutadana que us ho permet, per això us ho dic.

S’aprova per majoria absoluta (vot favorable dels regidors de CiU i vot en contra dels 
regidors d’ERC i del regidor d’AxLL).          

I no havent-hi més temes per tractar, a les 21:24 s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present 
acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico.
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