
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DE 7 DE FEBRER DE 2013 

 
 

Acta núm. 3 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:07 hores del dia 7 de febrer de 2013, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA    (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
 CLÀUDIA DURAN MAS     (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ    (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU    (CUP) 
MARTA RIUS GALLART     (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 



 

 

 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, que és el següent: 
 
 

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE QÜESTIÓ DE CONFIANÇA EN RELACIÓ 
AMB L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA PER A 
L’EXERCICI 2013. 
 
 

ALCALDESSA 
 
Bona tarda, benvinguts, benvingudes a aquesta sessió extraordinària del Ple 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb un sol punt de l’ordre del dia, que 
és l’aprovació, si s’escau, de qüestió de confiança en relació amb l’aprovació 
del pressupost i la plantilla per a l’exercici 2013. 
 
Senyor secretari, si vol llegir, si us plau, l’enunciat. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 

 
 

Vist l'expedient de tramitació del Projecte de pressupost general per a l’any 
2013, amb tots els seus annexos, presentat i dictaminat en la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 
D’acord amb els articles 112 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL. 
 
Vist l'informe emès per l’interventor, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment el Projecte de Pressupost general per al 
2013, d’acord amb el resum següent: 

 

a) Pressupost de l'Ajuntament. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS                         EUROS 
I  Impostos directes  29.023.100,00 
II  Impostos indirectes  280.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  13.712.768,00 
IV  Transferències corrents  19.305.084,00 
V  Ingressos patrimonials  1.238.222,00 
VI  Alienació d'inversió 0,00 



 

 

VII Transferències de capital  2.465.192,00 
VIII Actius financers  101.000,00 
IX  Préstecs rebuts  0.00 
TOTAL INGRESSOS 66.125.366,00 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS                                       EUROS 
I  Despeses de personal 24.002.367,00 
II  Despeses corrents  23.442.007,00 
III  Despeses financeres 3.597.000,00 
IV  Transferències corrents  8.485.449,00 
VI  Inversions reals 2.465.192,00 
VII Transferències de capital  0,00 
VIII  Actius financers  101.000,00 
IX  Amortitzacions de préstecs  4.032.351,00 
TOTAL DESPESES   66.125.366,00 
 
 
 
b) Pressupost de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III Taxes i altres ingressos 35.000,00 
IV  Transferències corrents  647.600,67 
TOTAL INGRESSOS 682.600,67 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal  471.962,72 
II  Despeses corrents  210.637,95 
TOTAL DESPESES 682.600,67 
 
 
 
 
 
 



 

 

c) Pressupost de l'Organisme Autònom IMET Institut Municipal 
d’Educació i Treball. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos  885.144,00 
IV  Transferències corrents  4.485.396,96 
V  Ingressos patrimonials  50,00 
TOTAL INGRESSOS 5.370.590,96 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal  2.700.000,00 
II  Despeses corrents  2.550.590,96 
III  Despeses financeres 30.000,00 
IV Transferències corrents 90.000,00 
TOTAL DESPESES 5.370.590,96 
 
d) Pressupost EPEL Neàpolis. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 276.400,00 
IV Transferències corrents 270.210,00 
TOTAL INGRESSOS 546.610,00 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal      179.000,00                                                                      
II  Despeses corrents  367.610,00 
TOTAL DESPESES 546.610,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

e) Pressupost de la societat Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM). 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 1.944.483,91 
TOTAL INGRESSOS 1.944.483,91 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal 413.763,25 
II  Despeses corrents  147.900,57 
III Despeses financeres 462.822,96 
VIII Actius financers 919.539,57 
TOTAL DESPESES 1.944.026,35 
 
 
f) Pressupost de la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 570.600,00 
IV  Transferències corrents                                                    715.950,00 
TOTAL INGRESSOS 1.286.550,00 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal  804.813,00 
II  Despeses corrents  481.611,95 
TOTAL DESPESES                                                           1.286.424,95 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

g) Pressupost de la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, Societat Anònima Municipal. 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 2.665.461,00 
IX Préstecs rebuts 123.914,49 
TOTAL INGRESSOS 2.789.375,49 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal 1.268.685,00 
II  Despeses corrents  1.238.271,00 
III Despeses financeres 158.099,00 
VI Inversions reals 123.914,49 
TOTAL DESPESES                                                           2.788.969,49 
 
 
h) Pressupost de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat 
Anònima Municipal. 

INGRESSOS 
 

CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 9.678.005,00 
V Ingressos patrimonials 6.990,00 
VIII Actius financers 1.000,00 
TOTAL INGRESSOS 9.685.995,00 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal 1.671.701,00 
II  Despeses corrents  7.326.239,00 
III Despeses financeres 142.626,00 
IV Transferències corrents 177.964,00 
VI Inversions reals 362.116,00 
TOTAL DESPESES                                                           9.680.646,00 
 
 



 

 

 
i) Pressupost Consolidat. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Impostos directes  29.023.100,00 
II  Impostos indirectes  280.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  29.767.861,91 
IV  Transferències corrents  21.852.570,63 
V  Ingressos patrimonials  350.382,00 
VI  Alienació d'inversions  0,00 
VII  Transferències de capital  2.465.192,00 
VIII  Actius financers  102.000,00 
IX  Préstecs rebuts 123.914,49 
TOTAL INGRESSOS 83.965.021,03 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses personal  31.512.291,97 
II  Despeses corrents  34.869.988,43 
III  Despeses financeres 4.390.547,96 
IV  Transferències corrents  5.181.742,00 
VI  Inversions reals 2.951.222,49 
VII  Transferències de capital  0,00 
VIII  Actius financers  1.020.539,57 
IX  Amortització de préstecs  4.032.351,00 
TOTAL DESPESES 83.958.683,42 
 
 
SEGON. Aprovar el Programa d’Inversions inicial per a l’any 2013. 
 
TERCER. Aprovar les plantilles que figuren com a annex a aquest Pressupost. 

QUART. Préstecs de Tresoreria. Per al finançament a curt termini de 
l’Ajuntament i dels Organismes autònoms, s’autoritza la contractació 
d’operacions de tresoreria amb les condicions següents:  
 
a.  Es podran contractar operacions de tresoreria durant l’exercici de vigència 

d’aquest Pressupost, o amb la seva pròrroga, a nom de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a la seva disposició o la dels Organismes 



 

 

autònoms sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos 
liquidats consolidats per operacions corrents en el darrer exercici. 

b.  Totes les operacions tindran un termini màxim fins el 31 de desembre de 
2013. 

c.  Oferir, com a garantia de les operacions, la part suficient dels recursos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

d.  Fixar el tipus d’interès màxim dels crèdits, que no superarà l’Euribor  
trimestral més 10 punts o el 10%, si es tracta de tipus fix, i la comissió 
d’obertura que no superarà el 2,00%. 

e.  Fer constar que les operacions de tresoreria  no superen el 30% dels 
recursos ordinaris liquidats en la darrera liquidació pressupostària. 

f.  Fer constar que existeix consignació suficient en el pressupost corrent per 
a fer front a les despeses que ocasionaran aquestes operacions de 
tresoreria. 

g.  Autoritzar l’alcaldessa d’aquest Ajuntament per aprovar les condicions 
particulars de cada operació, dins del límits expressats, i per a signar les 
corresponents pòlisses i els documents necessaris per a l’efectivitat de les 
operacions. 

 
CINQUÈ. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2013. 
 
SISÈ. Exposar aquest acord al públic per un termini de quinze dies hàbils 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, entenent-se definitivament aprovat si no es produeixen 
reclamacions.” 
 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ  

Pressupost any 2013 
 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, interventor de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, ha examinat el Projecte de pressupostos generals i consolidat 
d’aquesta  Corporació per a l’any 2013, i d’acord amb Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, formula el següent informe: 
 
PRIMER. El conjunt de l’expedient del projecte de pressupost s’ajusta al que 
disposa l’esmentat text legal, especialment els articles 162 i següents, amb els 
documents annexes que en ells s’especifiquen. Així mateix cal tenir en compte 
que l’aprovació, modificació i liquidació de pressupostos s’han de sotmetre als 
principis d’estabilitat pressupostària d’acord amb el que disposa la Llei 
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  
 



 

 

SEGON. L’estructura pressupostària segueix la configuració que disposa  
l’ordre vigent EHA/3565/2008 de 3 de desembre.  
 
TERCER. Tant el pressupost de l’Ajuntament com el dels organismes 
autònoms i empreses municipals, així com el pressupost consolidat, s’han 
elaborat sense dèficit inicial, en conseqüència es troben formalment equilibrats 
o amb previsió de superàvit pel que fa a algunes  empreses públiques.  
 
QUART. La previsió d’ingressos tributaris del Pressupost municipal té en 
compte l’increment general contemplat a les ordenances fiscals aprovades. 
Això no obstant aquests ingressos (Capítol 1 a 3) tenen un disminució del 4,6% 
respecte del pressupost inicial del 2012 i d’un 6,5% respecte del pressupost 
final del mateix exercici. En relació amb  l’import de l’IBI,  d’acord amb l’informe 
de Gestió Tributària, es preveu una disminució  del 3,5%, com a conseqüència 
de la previsió  d’un menor nombre de liquidacions d’altes, alteracions 
cadastrals i endarreriments de fets imposables . Pel que fa al rendiment de les 
figures tributàries lligades a l’evolució del sector immobiliari, es manté la 
previsió d’estancament i/o davallada com és el cas de l’ICIO. Així mateix es 
manté pràcticament igual la previsió de càrrec per multes de tràfic. D’altra 
banda no es contempla en aquest exercici la imposició de contribucions 
especials. 
 
CINQUÈ. Els ingressos per transferències corrents s’han avaluat segons els 
imports i conceptes ingressats l’any  anterior i les previsions a la baixa fetes 
per les diferents àrees gestores en relació bàsicament a les subvencions de la 
Generalitat. L’import de la  Participació en Ingressos de l’Estat està calculat 
d’acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos de l’Estat, i la interpretació 
que en fan les associacions municipalistes, al voltant d’un 6,5% d’increment net 
respecte de l’any anterior, tenint en compte la comparació de les liquidacions 
del 2010 (rebuda l’any passat) i la del 2011 que es rebrà aquest any,  i tenint 
en compte així mateix el retorn en 10 anys de les liquidacions negatives del 
2008 i 2009.   
 
SISÈ. Entenem que les diferents Àrees, Regidories i Serveis municipals han 
intervingut en l’elaboració de la seva previsió de despeses corrents, per la qual 
cosa considerem que han tingut en compte el compliment de les obligacions 
exigibles i el manteniment de la prestació de cadascun dels serveis municipals 
adscrits, i en conseqüència són responsables de les xifres consignades. En 
aquest sentit es fa especial èmfasi en la rebaixa que es preveu en determinats 
contractes de serveis viaris. 
 
SETÈ. D’acord amb la documentació subministrada pel Departament de 
Recursos Humans, l’import total del Capítol 1 de despeses inclou les 
remuneracions i demés despeses socials de la plantilla vigent en el marc de  



 

 

les disposicions que en aquesta matèria  preveu el Real Decret llei 20/2011 de 
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic i contempla la congelació salarial 
tal com disposa la Llei de Pressupostos de l’Estat. Aquest capítol experimenta 
una disminució del 3,6% en relació al pressupost inicial del 2012 i de l’1,7 % 
respecte del pressupost final del mateix any.  
 
VUITÈ. Les aplicacions pressupostàries de despeses dels capítols 2 més 4 de  
tenen un augment molt lleuger (0,2%)  respecte dels crèdits inicials de l’exercici 
anterior, però  suposa una reducció del 17 % en comparació amb el pressupost 
final del 2011, si bé aquesta darrera xifra no és comparable atès  que l’any 
passat de resultes del mecanisme de pagament a proveïdors previst en el R D 
Legislatiu 2/2012 és van aprovar modificacions de pressupost per 
reconeixements de crèdits que suposaven un augment d’uns 4,5 milions 
d’euros pel que fa a aquests dos capítols. 
 
NOVÈ. La càrrega financera ( despeses financeres i passius financers) 
pressupostada s’incrementa fins a 7.629.351 euros, tot i que baixa el concepte 
d’amortització de capital pel refinançament aprovat el passat mes  de 
desembre de dos préstecs del BBVA i de la CAI (actual Grupo CajaTres) i un 
tercer pendent d’aprovació amb Caixa Penedès (actual Banc Mare Nostrum). 
Tota vegada que aquest darrer refinançament no està formalment aprovat per 
l’Ajuntament, s’ha previst en pressupost el resultat de les amortitzacions a 
pagar per operacions a llarg termini com si ja s’hagués formalitzat l’operació de 
refinançament ( 4.032.351€ ) però en el detall de la càrrega que forma part 
també del present expedient s’ha relacionat la totalitat d’amortitzacions en data 
d’avui ( 4.158.526 €) sense tenir en compte el refinançament en tràmit. Per 
imperatiu legal no es preveu cap nova operació de préstec a llarg termini 
durant l’exercici, atenent el que disposa la disposició addicional 14 de 
modificació de l’apartat segon de l’article 14 del Real Decret Llei 8/2010 de 20 
de maig pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic, segons el redactat donat per la Disposició final 31 de la Llei 17/2012 de 
27 de desembre de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
DESÈ. Les xifres d’endeutament  a 1 de gener de 2013  es resumeixen en el 
quadre següent: 
 

 A  1/ gener / 2013 
Deute operacions llarg termini 60.379.699,33 
Deute operacions a curt termini 5.850.000,00 
Deute per liquidació negativa PIE 
2008 

815.337,19 

Deute per liquidació negativa PIE 
2009 

2.736.655,46 



 

 

Deute per risc avalat 8.873.671,05 
 
Endeutament 

 
78.655.363,03 

 
L’endeutament total menys el deute per liquidacions negatives del PIE en 
relació amb els ingressos corrents consolidats de la darrera liquidació 
aprovada (2011) ens dóna un percentatge d’endeutament del 111,86 % i sense 
avals, del 98,64%. 
 
La previsió de deute a llarg termini a 31 de desembre de 2013 és de 
56.221.173,76 euros . 
 
ONZÈ. Tots els projectes d’inversió que es contemplen en aquest pressupost 
està previst que es financin amb transferències de capital d’altres 
administracions públiques o de fons europeus. Es fa especial menció en el que 
disposen les bases d’execució del pressupost en el sentit que no es podran 
executar els projectes fins que el recurs que els financin  sigui un dret 
reconegut en la comptabilitat municipal.  
 
DOTZÈ. Vista la necessitat de finançament (Cap 1-7 d’ingressos menys Cap 1-
7 de despeses) en termes de SEC,  es compleix de entrada el principi 
d’estabilitat pressupostària. Això no obstant, en document a part, s’emet 
informe en relació al que disposa la Llei Orgànica 2/2012.  
 
TRETZÈ. Pel que fa als pressupostos dels organismes autònoms, entitats 
públiques i estats de previsió d’ingressos i despeses de societats municipals, 
les dades són concordants amb els plans d’actuació i PAIFs de les 
esmentades entitats. El Pressupost consolidat amb tots els organismes i entitat 
municipals, un cop efectuades les transferències internes, augmenta un 5,2 % 
en total i un 1,5% sense inversions. 
 
CATORZÈ. Atès que l’Ajuntament es va acollir a la fórmula de pagament a 
proveïdors contemplada en el Real Decret Legislatiu 4/2012 i en conseqüència 
va contractar operacions de préstec a través de l’ICO, va haver d’aprovar en 
data 30 de març del 2012 un pla d’ajust amb una durada de 10 anys. Tot i que 
el seguiment del pla es fa a nivell de liquidació pressupostària i no de 
pressupost inicial, el pla contemplava per aquest any uns ingressos corrents 
liquidats de 69,6 milions (en termes consolidats amb els OOAA) i unes 
despeses liquidades 70,9 i el pressupost actual ens dóna un import de 66,1 
milions que coincideix amb les despeses.   
 
QUINZÈ. Aprovat inicialment pel Ple municipal, l’expedient s’haurà d’exposar-
se al públic durant el termini de quinze dies hàbils, als efectes de suggeriments 
i reclamacions. De no produir-se’n, s’entendrà definitivament aprovat. 



 

 

 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

    
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera s’emet informe sobre el compliment de 
l’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. Afecta al propi 
pressupost municipal més els ens dependents que són els organismes 
autònoms IMET i Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, per la qual cosa les dades 
són consolidades. 
 
Estabilitat 
 
S’entén per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o superàvit 
estructural de l’ajuntament. Es calcula comparant els capítols 1 a 7 del 
pressupost consolidat d’ingressos i despeses. Aquesta comparació es 
corregeix amb ajustos per tal que s’harmonitzi segons els criteris SEC. S’han 
realitzat els ajustos per recaptació efectiva dels capítols 1 a 3 d’ingressos,  per 
compensació de la retenció de liquidacions negatives del PIE i per previsió de 
devolucions d’ingressos per ICIO. El resum dóna: 
 
     Diferència Ingressos No financers – Despeses No Financeres :    4.032.351,00 
 
    Ajustos                                                                                            -1.915.098,84 
 
    Diferència Ajustada                                                                        2.117.252,16 
  
Regla de la Despesa 
 
D’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica el Ministeri 
d’Economia va fixar el paràmetre pel 2013 en 1,7% (taxa de referència de 
creixement del PIB). La despesa computable en termes consolidats  serà la 
comparació entre la despesa de l’any n-1 (previsió liquidació 2012) d’empleus 
no financers en termes SEC menys els interessos financers i menys les 
despeses finalistes finançades amb fons europeus o d’altres Administracions 
Públiques. Per l’any 2012 s’ajusta la despesa amb la disminució per la 
incorporació de despeses corresponents a anys anteriors de resultes del 
RDLeg. 4/2012. Així mateix en l’exercici  2013 es redueix per l’import de la 
despesa d’inversió finançada amb la previsió d’ingressos de fons europeus 
(FEDER) i de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). El resum dóna: 
 
     Previsió despesa computable 2012 ajustada                        58.113.907,84 
 
     Despesa màxima 2013 (Dc 2012* 1,17 %)                            59.101.844,27 



 

 

 
     Despesa ajustada 2013                                                         58.516.343,63 
 
     Increment                                                                                        0,7% 
 
 (S’adjunten documents amb els càlculs corresponents). 
 
Per tot això qui sotasigna considera que el Pressupost de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú corresponent a l’exercici 2013 consolidat amb els ens 
dependents (OOAA) s’ajusta als criteris d’estabilitat i a la regla de la despesa 
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril.  
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

Pressupost d'inversions i finançament 2013      
       
    Import Total      Import 

Aplicació 
Concepte pressupost 
d'inversions 2013 Regidoria Aplicació Concepte finançament d'inversions 2013 

           
 Àrea de Serveis a les Persones         
06, Adaptació espai multifuncional 450.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 450.000,00 
 Participació  450.000,00    450.000,00 
          
09, Nau Museu del Ferrocarril 95.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 95.000,00 

09, 
"El Far" Centre d'Interpretació i 
Acollida Turística 464.367,00   09, FEDER 263.845,00 

        10,75080 PUOSC 200.522,00 
 Joventut  559.367,00    559.367,00 
          
33, Ampliació Pavelló del Garraf 300.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 300.000,00 
 Esports  300.000,00    300.000,00 
          
 Àrea de Serveis a la Ciutat         

40, 
Adequació pas sota la via c. 
Llibertat 850.825,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 154.493,00 

        20,75005 Diputació, PUOSC 2008-2012 696.332,00 

40, 
POUM Pla d'Ordenació Urbana 
Municipal 98.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 98.000,00 

 Urbanisme i Territori  948.825,00    948.825,00 
          
53, Manteniment equipaments 207.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 207.000,00 
  Serveis Viaris  207.000,00    207.000,00 
          
  Total Pressupost d'inversions 2.465.192,00 2.465.192,00   Total Finançament d'inversions 2.465.192,00 



 

 

     

PLANTILLA MUNICIPAL 2013 
     
     
Llocs de treball Grup Places Vacants TOTAL 
     
Funcionaris     
Funcionaris d’habilitació estatal         
Secretari A1 1 0 1 
Interventor A1 1 0 1 
Tresorer A1 0 1 1 
       
Escala d'administració general      
Subescala tècnica superior A1 4 0 4 
Subescala administrativa C1 26 0 26 
Subescala auxiliars administratius C2 16 4 20 
Subescala subalterna AP 6 0 6 
       
Escala d’administració especial      
Subescala tècnica      
Tècnics superiors A1 8 1 9 
Psicòlegs A1 2 0 2 
Arquitecte A1 7 0 7 
Enginyer A1 1 0 1 
Veterinari A1 1 0 1 
Director de Biblioteca A1 1 0 1 
Professor Música A1 3 0 3 
Professor d'art i oficis A1 1 0 1 
Tècnics mitjans A2 34 1 35 
Bibliotecaris A2 6 0 6 
Treballadors Socials A2 9 0 9 
Educadors Socials A2 5 0 5 
Enginyers Tècnics A2 7 0 7 
Arquitectes Tècnics A2 7 0 7 
Tècnics auxiliars C1 61 0 61 
Delineants C1 2 0 2 
Auxiliars tècnics C2 15 4 19 
       
Subescala serveis especials      
Classe Comeses especials      
Informador OAC  C1 15 0 15 
Auxiliar de biblioteca  C1 8 2 10 
Classe Policia local     
Inspector A2 1 0 1 
Sotinspector C1 1 0 1 
Sergent C1 5 0 5 
Caporal C2 14 0 14 
Agent C2 74 2 76 
Comesa especial     
Personal oficis (encarregats i 
sotsencarregats) C2 1 0 1 



 

 

Personal oficis (oficials i oficials 
especialistes) C2 6 0 6 
Personal oficis (operaris i operaris 
especialistes) AP 1 0 1 
         
     
Laborals: indefinits, temporals i a temps parcial    
Places caràcter laboral         
Tècnic superior llicenciat en dret A1 2 0 2 
Tècnic superior A1 3 0 3 
Tècnic superior llicenciat en medicina A1 1 0 1 
Professor de música A1 16 0 16 
Professor escola d'art A1 6 0 6 
Tècnic grau mitjà A2 18 0 18 
Professor de música A2 6 0 6 
Professor escola d'art A2 3 0 3 
Professor ensenyament A2 1 0 1 
Tècnic auxiliar C1 6 0 6 
Professor de música C1 1 0 1 
Administratiu C1 1 0 1 
Inspector C1 1 0 1 
Tècnic Auxiliar Biblioteca C1 2 0 2 
Auxiliar tècnic C2 3 0 3 
Auxiliar administratiu C2 2 0 2 
Auxiliar de biblioteca C2 2 0 2 
Sots-encarregat C2 6 0 6 
Oficial especialista C2 3 0 3 
Oficial C2 27 0 27 
Oficial senyalització C2 2 0 2 
Operari especialista AP 7 0 7 
Operari AP 12 0 12 
Mosso AP 4 0 4 
Vigilant AP 1 0 1 
Conserge AP 8 0 8 
      
Places personal laboral temporal     
Professor superior Escola de Música A1 5 0 5 
Professor superior Escola d'Art A1 6 0 6 
Professor grau mitjà Escola de Música A2 5 0 5 
Professor grau mitjà Escola d'Art A2 3 0 3 
Arquitecte tècnic A2 1 0 1 
Tècnic mitjà - Nucli Antic A2 1 0 1 
Administratiu - Nucli Antic C1 1 0 1 
Professor auxiliar Escola de Música C1 2 0 2 
Auxiliar administratiu C2 2 0 2 
Oficial C2 1 0 1 
         
 
 
 
     



 

 

Eventuals: càrrecs de confiança     
         
Gerent   1 0 1 
Directiu   1 0 1 
Tècnic suport administratiu   1 0 1 
Administratiu   1 0 1 
Auxiliar administratiu   1 0 1 
         

 
TOTALS  526 15 541 
     

 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL - IMET 2013 
 

ÀMBIT DE GESTIÓ: (14 treballadors/es)  
 

 1  □ Gerenta  
 (*) Secretari General, a temps parcial  
 (*) Interventor General, a temps parcial 
 2  □ Secretària gerència / Tècnica responsable  
 3  + 4 + 5 □ Tècnic d’àrea / Cap Unitat Administrativa 
 6  □ Administrativa  
 7 + 8 + 9  □ Auxiliar administrativa  
10 + 11  □ Cambrera / operari  
12 + 13  □ Conserge / conserge instal�lacions municipals 
14 □ Subaltern  
 

(*) S’anoten però no es comptabilitzen 
 

SERVEI D’EDUCACIÓ: (20 treballadors/es) 
 

15 □ Cap d’àrea / Cap de Servei  
16 □ Tècnica d’àrea / Tècnica Responsable  
17 □ Tècnic de projecte / Tècnic Mitjà 
18 □ Auxiliar tècnica / Tècnic Especialista 
19 + 20 □ Auxiliar administratiu  
21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34 □ Conserges/ 
conserge instal�lacions municipals  

 

SERVEI DE TREBALL: (20 treballadors/es) 
 

35 □ Cap d’àrea / Cap de Servei 
36 +37+38+39+40+41 □ Tècniques d’àrea / Tècnica Responsable 
42+43+44+45+46+47 □ Tècnica de projecte / Tècnica Mitja 
48+49 □ Auxiliar tècnica / Tècnica Especialista  
50+51+52+53+54 □ Auxiliar administrativa  

 
SERVEI DE L’EFAV: (8 treballadors/es)  
 



 

 

55 □ Cap d’àrea / Cap de Servei 
56 □ Tècnic d’àrea / Tècnic Responsable 
57+58+59+60+61 □ Tècnics de Projecte / Tècnic Mig 
62 □ Expert aeronàutic / Tècnic Mig 

 
 
ESCOLES MUNICIPALS: (1 treballadora) 
 
          63 □ Coordinadora de Gerència / Cap de Servei 
 
Resum:  
 

• GESTIÓ ................................ 14 persones 
• EDUCACIÓ ............................  20 persones 
• TREBALL ............................... 20 persones 
• EFAV ....................................  8 persones 
• Coordinadora Gerència ............  1 persona    

 ____________ 
 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 persones 
 
Les 63 llocs de treball que l’IMET que conformem la plantilla funcional de l’IMET per 
a l’any 2013, estan coberts de la manera següent:  
 

• 50 per contractes laborals indefinits, d’aquests 33 fixes de plantilla i 17 no 
fixes de plantilla 

• 6 per funcionàries/is de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
• 4 interins 
• 3 temporals 

 
 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 
Categoria 
 

Hores Categoria Cost total 

Gerent 37,5 B21 46.907,84 
Directora Museus  37,5 A22 40.927,46 
Tècnic mig gestió museus 37,5 B20 31.311,28 
Tècnic mig gestió museus 37,5 B20 31.460,10 
Tècnic mig gestió  museus 37,5 C18 33.179,02 
Tècnic Bibliotecari 37,5 B20 31.863,58 
Tècnic Bibliotecari 37,5 B20 31.863,58 
Auxiliar Administratiu 37,5 D16 22.613,08 
Aux. Administratiu (prejubilació) 5,6 D16 5.168,66 
Cap Manteniment 37,5 C17 27.680,94 
Conserge instal·lacions 29,5 E14 19.488,00 
Conserge instal·lacions 37,5 E14 24.691,38 

    
TOTAL ...   347.154,92 



 

 

Paga productivitat   8.372,56 
Seguretat Social a c/empresa   111.991,15 
SUMES TOTALS.....   467.518,63 

 
 

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2013 

 
D’acord amb allò que disposa  el Text Refós, Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, s'estableixen les següents Bases reguladores que hauran de servir de norma 
per a l'execució del pressupost municipal 
 
Règim jurídic 
 
Base 1.- El pressupost general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’executa i 
liquida d’acord amb la normativa general vigent, amb les presents Bases d’execució i 
amb els reglaments, instruccions i resolucions que emanen dels òrgans municipals 
competents. 
 
Vigència 
 
Base 2.- Les Bases s’apliquen al Pressupost de l’Ajuntament, dels Organismes 
Autònoms i empreses municipals, en tot allò que s’escaigui. La vigència de les Bases 
coincidirà amb la del Pressupost general. 
 
Estructura pressupostària 
 
Base 3.- A efectes de la gestió pressupostària, l’Ajuntament queda dividit en els 
següents òrgans que tindran els codis que s'especifiquen: 
 

Codi Concepte 
01 Alcaldia 
02 Compres, Contractació i Serveis generals 
03 Comunicació i Premsa 
04 Recursos Humans 
05 Seguretat i Protecció Ciutadana 
06 Participació Ciutadana 
07 Serveis Jurídics 
08 Convivència i Civisme 
09 Joventut 
10 Desenvolupament Local i Promoció Ciutat 
11 Societat de la informació 
20 Hisenda 
21 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
22 Servei d’Atenció Ciutadana 
31 Cultura 
32 Escoles Municipals 
33 Esports 



 

 

34 Infància, Adolescència, Gent Gran  
i Plans d’Equitat 

35 Serveis Socials i Salut 
36 Salut 
40 Urbanisme i Territori 
42 Medi Ambient 
52 Unitat de Serveis Municipals 
53 Serveis viaris 
54 Mobilitat 
90 Càrrega financera 

 
Base 4.- Composició de les aplicacions pressupostàries. Els conceptes  de despesa 
es composen de número orgànic, número de programa, i del número econòmic. En 
els organismes autònoms no hi haurà número orgànic. 
 
Projectes de despeses: Tindran aquesta consideració els projectes d’inversió i 
qualsevol altre que es defineixi per tal de fer un seguiment concret i individualitzat. 
Tindran un codi  invariable per tota la vida del projecte, el qual contindrà com a mínim  
l’any d’inici, i  número específic del mateix. 
 
Partides ingrés: Les previsions de l’estat d’ingressos constaran de número econòmic  
i, si s’escau,  de número orgànic. 
 
S’autoritza al Regidor d’Hisenda, a proposta de l’Interventor i justificat per raons 
tècniques, a ampliar, variar o suprimir dígits de la classificació orgànic, per programes 
i econòmica del present Pressupost,  sempre que es mantingui l’estructura prevista a 
l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008 i sense que suposi en cap cas una 
modificació de l’import dels crèdits. 
 
Base 5.- Nivell de vinculació jurídica dels crèdits. Els crèdits de les diferents 
aplicacions de despesa estaran vinculats a nivell orgànic, d’àrees de despesa i de 
capítol. 
 
La bossa de vinculació suposa el límit màxim de despesa dins dels nivells respectius, 
sobre la qual s’efectuarà el control fiscal. Això no obstant, quan la despesa excedeixi 
la consignació de la partida pressupostària dins de la bossa, Intervenció farà constar 
aquesta incidència a l’informe d’existència de crèdit. 
 
Podran declarar-se determinades aplicacions com de vinculació qualitativa, és a dir, 
que si bé participen d’una bossa de vinculació, el seu crèdit es reserva només per a 
les despeses que li siguin aplicables. 
 
 
Modificacions de crèdits 
 
Base 6.- Modificacions de crèdit. Quan s’hagi de realitzar una despesa que no disposi 
de crèdit suficient dintre de la bossa de vinculació jurídica s’haurà de tramitar un 
expedient de modificació de crèdits  amb les especificitats següents: 



 

 

  
1.  Les propostes de modificació  seran iniciades per les àrees gestores mitjançant 
una Proposta de modificació i, si s’escau, documentació acreditativa de l’ingrés que 
provoca la generació. L’expedient serà tramés a la Intervenció municipal que 
fiscalitzarà el seu contingut . El desenvolupament i tramitació de l’expedient es 
realitzarà per mitjans electrònics.  
 
2.  D’acord amb l’art. 179 i següents de l'esmentat Reial Decret Legislatiu l’aprovació 
de l’expedient correspondrà: 
  

a. Pel que fa a les transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa 
serà competència de l’Alcaldessa o Regidor/a delegat/da, excepte les que 
corresponguin al Capítol 1 que podran aprovar-se sense aquella limitació. En 
els organismes autònoms aquesta facultat correspondrà al seu president, 
d’acord amb els seus estatuts. 

 
b. La generació i ampliació de crèdits així com  la incorporació de romanents de 

crèdit  s’aprovaran  mitjançant decret de l’Alcaldia o Regidor/a a qui delegui. 
 

c. Dels expedients aprovats per decret que es defineixen en els apartats 
anteriors a) i b) es donarà compte en el  Ple següent, prèviament informats en 
la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. La data de 
comptabilització de l’expedient serà la data d’entrada en vigor de la 
modificació. 

 
d. La resta d’expedients de modificació previstos a la llei seran aprovats pel Ple 

municipal. 
 

e. La creació d’una nova  aplicació de despesa dins d’una bossa de vinculació 
que suposi només una major concreció d’un concepte econòmic existent, no 
s’entendrà com a modificació de pressupost, essent suficient la comunicació a 
Intervenció per part del responsable de l’àrea gestora. 

 
f. Es declaren obertes expressament, amb consignació zero, totes les partides 

que es preveuen a l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008. 
 

g. Per resolució del Regidor d’Hisenda es podrà variar el finançament de 
cadascun dels projectes d’inversió, en el marc dels ingressos de capital 
previstos, en funció del termini d’execució dels projectes i de la tipologia del 
recurs afectat, sense perjudici que la variació requereixi també la tramitació 
d’una modificació de crèdits. Així mateix també podrà  canviar-se la 
denominació d’un projecte d’inversió sempre que la modificació suposi una 
major concreció de les obres i activitats a desenvolupar. 

 
h. L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per a la imputació al 

pressupost corrent d’obligacions derivades de despeses d’exercicis anteriors 
correspon al Ple. 

 



 

 

Base 7.- Partides ampliables. Es declaren ampliables les aplicacions de despesa que 
es relacionen a l’annex, per l’import que superi la previsió del respectiu concepte 
d’ingressos. 
 
Base 8.- Crèdits urgents i inajornables. Per aplicació analògica de l’art. 65 de la Llei 
general pressupostària, el president de la corporació podrà, per atendre despeses 
inajornables i amb el límit màxim de l'1 per cent del total de crèdits inicials del 
Pressupost, ordenar la immediata efectivitat d’augments de crèdits quan s’hagués 
iniciat la tramitació del corresponent expedient i els esmentats augments haguessin 
estat aprovats inicialment pel Ple. 
 
En cas que aquests augments de crèdit no s’aprovessin definitivament, el president 
procedirà a retenir part del romanent de tresoreria disponible o a declarar la no 
disponibilitat de crèdits pressupostaris fins que no s’aprovi una posterior i definitiva 
operació pressupostària. 
 
 
Gestió dels processos de contractació i compres de subministraments i serveis 
 
Base 9.- Normes generals 
 
1. La compra i la contractació de subministraments i serveis es tramitarà a través del 
Servei de Compres i Serveis Generals, que es regirà pels preceptes establerts a la 
legislació de contractes del sector públic i demés legislació complementària i per la 
normativa municipal que es desenvolupi. 
 
2. Les despeses es tramitaran prèvia comanda emesa pel Servei de compres i 
Serveis Generals. La prestació d’un servei o realització d’un subministrament no serà 
títol suficient perquè l’Ajuntament es reconegui deutor per tal concepte, si no han 
estat requerits per l’òrgan competent. Si no ha precedit la corresponent autorització o 
disposició, es podrà produir l’obligació personal de retornar els materials i efectes o 
d’indemnitzar el subministrador o executant. 
 
3. En cap cas podrà fraccionar-se un contracte amb l’objectiu de disminuir la quantia 
del mateix i eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma 
d’adjudicació que correspongui. 
 
Base 10.- Normes internes de tramitació d’expedients de compres 
 
1. Contractes menors. 
Es tramitaran a través del Servei de compres i Serveis Generals. Les ordres de 
compra les efectuaran les persones autoritzades de cada departament mitjançant la 
gestió de compres de la intranet municipal. Serà imprescindible la descripció de la 
necessitat a cobrir així com l’aplicació pressupostària on s’ha d’aplicar la despesa, la 
descripció de l’objecte del contracte i departament de destí. 
 
2.  Procediments negociats i oberts. 



 

 

L’ordre de compra es realitzarà de la forma prevista en el punt anterior i els 
departaments sol·licitants hauran de trametre al Servei de compres i contractació la 
següent informació: 

- Plec de prescripcions tècniques 
- Criteris de valoració que determinaran l’adjudicació. 
- Temps d’exposició pública superior al mínim establert legalment. 
- Membres de la Mesa de contractació, en el seu cas. 
- Data d’inici i durada del contracte. 
- Documentació que es consideri oportuna i es sol·liciti des del Servei de 

compres i contractació. 
Posteriorment, el departament sol·licitant haurà d’emetre l’informe en què farà constar 
la valoració segons els criteris esmentats. 
 
 
Gestió pressupostària i comptable 
 
A) Ordenació de la despesa 
 
Base 11.- L’autorització de la despesa i la seva disposició o compromís  correspon 
als següents òrgans: 
 
1. És competència de l’alcaldessa quan l’import de la despesa no excedeixi el 10% 

dels recursos corrents (suma del capítol I al capítol V d’ingressos). Per delegació 
de l’alcalde en els organismes autònoms aquesta competència queda atribuïda al 
regidor-president de l'àrea de la qual depengui l’organisme. 

 
2. Per delegació de l’alcaldessa, serà competència de la Junta de Govern - o de 

l’òrgan que assumeixi les seves funcions en els organismes autònoms - quan no 
superin el límit de l’apartat anterior i siguin de quantitat superior a 18.000,- euros, 
IVA exclòs. Aquesta delegació no tindrà efectes en casos de reconeguda 
urgència o de manca de convocatòria de la Junta de Govern. 

 
3. És competència del Ple, l’autorització de despeses l'import de les quals excedeixi 

els límits que fixa el punt 1. 
 
4. Per delegació del Ple, poden ser autoritzades per la Junta de Govern aquelles 

despeses la quantia de les quals no superi els límits de la contractació directa. 
 
5. En els casos en què l'aprovació de la despesa correspongui a l’alcaldessa, o 

persona per ell delegada, s’instrumentarà mitjançant un decret que, en l’àmbit de 
l’ajuntament, es confeccionarà i tramitarà electrònicament utilitzant els aplicatius 
corresponents.  

 
6. El reconeixement de l’obligació s’aprovarà per la Junta de Govern mitjançant 

l’aprovació de la relació de factures i de certificacions d’obres, prèvia conformitat 
del responsable de l’àrea gestora, d’acord amb el llistat de persones autoritzades 
aprovat per decret del regidor d’Hisenda. En els organismes autònoms el 
reconeixement i liquidació de l’obligació correspondrà al gerent o director i 
s’efectuarà en el mateix acte de conformació de la respectiva factura o document, 



 

 

i posteriorment es donarà compte a l’organ que correspongui d’acord amb els 
estatuts de cada entitat. 

 
7. La disponibilitat dels saldos existents a rúbriques extrapressupostàries s’efectuarà 

indistintament per la Junta de Govern, l’Alcaldessa, o Regidor/a. 
 
8. Despeses d’inversió: A l’expedient d’autorització d’un projecte d’inversió i, en tot 

cas, quan s’aprovi la despesa, hi haurà de constar un  calendari de realització que 
inclourà la data d’aprovació de l’expedient de contractació, data d’adjudicació, 
data d’inici d’obra, calendari de certificacions i data previsible de lliurament de la 
construcció o instal·lacions. No podrà aprovar-se l’adjudicació d’un projecte 
d’inversió (fase D) fins que l’ ingrés que finança el projecte sigui un dret reconegut 
i liquidable. En el cas de finançament mitjançant subvenció de capital haurà 
aquesta  caldrà  que estigui  compromesa. 

 
9. Les aportacions a Organismes autònoms, Mancomunitats, Consorcis, Societats 

municipals, i demés entitats públiques o privades, que figuren en el Pressupost 
com a aplicacions de despesa individualitzades, s’entendrà aprovada la despesa 
sense necessitat de tramitar-ne cap  acord. 

 
10. A l’inici de cada exercici es comptabilitzaran amb document AD els contractes, 

lloguers i demés compromisos mensuals recurrents i amb preu fixat, per l’import 
determinat en el darrer acord municipal. 

 
Base 12.-Serà competència del Ple municipal la contractació de despeses plurianuals 
quan els terminis o l’import de les anualitats no s’ajustin al que disposa l’article 173.3 
del TRLLH. 
 
Els expedients de contractació per avançat podran ultimar-se fins a l’adjudicació del 
contracte encara que l’execució es realitzi l’any següent, en una o diverses anualitats, 
sempre que: 1) En el plec de condicions o, si s’escau, en el mateix acord 
d’adjudicació es faci constar que l’adjudicació del contracte està sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit a l’estat de despeses de l’exercici futur i 2) 
Aprovació de l’acord pel Ple municipal. No caldrà l’aprovació del Ple si l’expedient es 
refereix a serveis o subministraments habituals i periòdics, la despesa dels quals es 
consigna normalment en els pressupostos municipals. 
 
En els casos de tramitació d’expedient per avançat contemplats en aquest base, 
l’informe d’Intervenció d’existència de crèdit serà substituït per un informe en què es 
farà constar si es produeixen les condicions esmentades en els punts anteriors. 
 
Base 13.- Tota despesa està sotmesa a fiscalització prèvia per part de la Intervenció 
municipal. S’exceptua d’aquesta disposició les despeses inferiors a  18.000  euros, 
els contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu derivats d’un expedient inicial 
ja intervingut, i les despeses a justificar i bestreta de caixa fixa  que seran 
intervingudes quan es justifiqui l’aplicació de la despesa. En tot cas aquesta matèria 
es regula d’acord amb la Instrucció per a l’exercici de la funció interventora en règim 
de fiscalització prèvia limitada, aprovada en el Ple municipal del 7 de gener de 2010. 
 



 

 

Base 14.- Tot nou projecte, servei o conveni municipal l’aprovació del qual pugui 
comportar un increment de la despesa municipal, vigent o futura, o una disminució 
d’ingressos, haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica que justifiqui la 
despesa i les alternatives de finançament que es proposen. L’esmentada memòria 
serà estudiada  pels serveis d’Hisenda que emetran dictamen al respecte, amb 
independència de  la fiscalització reglamentària exercida per la Intervenció municipal. 
 
 
B) Ordenació de pagaments: 
 
L’ordenació correspon en tots els casos a l’Alcaldessa  o Regidor/a que delegui, amb 
l'única excepció de les despeses menors les quals correspondran a la persona 
autoritzada per a efectuar el pagament. 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 168 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedició de manaments de pagament s’haurà de regular segons el Pla de 
disposició de fons establert pel president que, en qualsevol cas, mantindrà la prioritat 
de les despeses de personal i de les resultes d’exercicis tancats. 
  
Base 15.- Documentació de les despeses. Les despeses aprovades tal i com 
disposen les bases anteriors hauran d’anar documentades de la següent forma a fi 
que es reconegui l’obligació. 
 
1. Despeses de personal: model de contracte quan es tracti d’una nova incorporació, 

acord del Ple de l’ajuntament, o òrgan similar en els organismes autònoms, pel 
que fa a les modificacions en les retribucions complementàries o treballs 
extraordinaris; i decret de l’Alcaldia o Regidor/a que delegui pel reconeixement 
d’hores extres o altres supòsits que no corresponguin al Ple. 

 
2. Béns corrents i serveis: factura o contracte de prestació de serveis. Totes les 

factures hauran de tenir un número de comanda expedit pel Servei de Compres, 
Contractació i Serveis generals. El registre, tramitació i aprovació de factures 
s’efectuarà electrònicament a través de l’aplicatiu Firmadoc. 

 
3. Transferències corrents i actius financers: Document aprovatori degudament 

explicitat, contenint en tot cas el nom, NIF i domicili fiscal del perceptor. Només es 
podran realitzar a nom de persones físiques o jurídiques.  

 
4. Càrrega financera: Model de contracte. 
 
5. Inversions reals i transferències de capital: Certificat d’obres, factura o contracte 

de prestació de serveis signat pel tècnic director de l’obra o persona encarregada 
de la despesa que sigui responsable de l'àrea corresponent. També es podran 
documentar mitjançant acord de la Junta de Govern o bé decret de la presidència. 

 
Base 16.- Subvencions. La concessió de subvencions haurà d’adaptar-se  al que 
disposa la legislació general sobre el tema,  l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple municipal el 6 de novembre de 2006, així 
com a les convocatòries específiques, en cas d’haver-n’hi.   



 

 

 
Els perceptors de subvencions hauran de rendir compte justificatiu que acrediti la 
despesa efectuada i el compliment de l’objecte de l’ajut concedit.  
 
L’esmentat compte justificatiu juntament amb un informe del Departament gestor 
responsable de la concessió de la subvenció, serà fiscalitzat per la Intervenció 
municipal. De les possibles incidències del compte, prèvia audiència dels beneficiaris 
i amb el coneixement del Departament gestor, es donarà compte a la Junta de 
Govern Local. 
 
Base 17.- L’adopció d’acords d’acceptació de subvencions per part de l’Ajuntament 
davant d’altres administracions correspondrà a la Junta de Govern. Eventualment, en 
casos de reconeguda urgència o de manca de convocatòria de la Junta de Govern, 
aquesta competència correspondrà a l’alcalde. 
 
Podrà incorporar-se a l’expedient un model de document específic que serà informat 
per Intervenció per tal de fer un seguiment de les subvencions concedides a 
l’ajuntament. 
 
Base 18.- Acumulació de fases en un únic document. Les diverses fases d’execució 
del pressupost de despeses es podran acumular en un únic acte administratiu en els 
supòsits de despeses urgents, l'execució de les quals no pugui demorar-se, i les 
despeses amb càrrec als capítols IV i VI. 
 
Base 19.- Lliuraments a justificar. Es lliuraran i comptabilitzaran com a lliuraments a 
justificar les quantitats que s’hagin de satisfer per a l'execució de serveis o 
subministraments, els comprovants dels quals no puguin obtenir-se abans d’efectuar-
se els pagaments corresponents. Els lliuraments que es realitzin en aquestes 
condicions s’aplicaran a les partides corresponents, restant obligades les persones 
que han rebut els fons, a justificar la destinació al servei pel qual foren lliurats, en el 
termini màxim de tres mesos. 
 
Abans de ser lliurada una altra quantitat a justificar a una mateixa persona habilitada 
pel mateix concepte pressupostari s’exigirà la formalització del lliurament anterior, 
sense perjudici d’instruir expedient de constrenyiment en contra del perceptor quan, 
transcorregut el temps fixat, no fes la justificació necessària. 
 
La justificació dels ajuts econòmics a famílies es farà mitjançant nota justificativa del 
personal acreditat del departament de Serveis Socials, d’acord amb els procediments 
i condicions adoptats pel mateix departament. 
 
En manaments a justificar per activitats o serveis determinats que superin els 18.000 
euros, el compte justificatiu formarà part d’un expedient de liquidació que incorporarà 
una memòria i un estat final d’ingressos i despeses. L’expedient, informat per 
Intervenció, es presentarà a l’aprovació de la Junta de Govern Local. 
 
Base 20.- Bestretes de caixa fixa. D’acord amb la llei tindran la consideració de 
bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no pressupostari i 
permanent que es realitzin a funcionaris habilitats  per al pagament  d’atencions 



 

 

corrents i periòdiques que pel seu caràcter, es consideri que han de ser satisfetes des 
de les diferents àrees i serveis i no des de la Tresoreria municipal. Per decret 
d’Alcaldia tramitat per la Tresoreria s’ordenarà l’obertura d’un compte corrent 
restringit amb la denominació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Bestreta de caixa 
fixa, més el nom de l’àrea o servei corresponent, i el nom de la persona o persones 
habilitades per disposar del compte. 
 
La forma, procediment i condicions  que tindran les bestretes de caixa fixa es regula 
en les Instruccions per al funcionament de bestretes de caixa fixa, aprovades per la 
Junta de Govern Local en sessió de 22 de gener de 2010. 
 
Base 21.- Dietes i despeses de desplaçament del personal al servei de la corporació. 
S’abonaran els imports realment gastats i justificats prescindint d’allò que disposin les 
reglamentacions sobre la matèria, excepte en el cas d’utilització del vehicle particular 
en què s’abonarà l'import per quilòmetre que les normes aplicables estableixin. 
 
Base 22.- Reconeixement de drets al personal. Els drets del personal per triennis es 
meritaran a partir de la data en què reglamentàriament procedeixi.  
 
Base 23.- Pagaments. En general la realització  de pagaments signada pel Tresorer 
es farà mitjançant relacions de transferències bancàries. Excepcionalment i per causa 
justificada podran realitzar-se pagaments mitjançant xecs nominatius. En aquest cas 
el Tresorer comprovarà la identificació i acreditació de les persones a les quals pagui, 
si li fossin desconegudes. 
 
Es podran carregar directament en compte els imports de telèfon, contractes 
financers, rènting,  targetes de crèdit i d’altres despeses amb la conformitat de la 
Tresoreria municipal. 
 
Base 24.- El suport documental del pagament material serà la relació comptable o el 
manament de pagament, i es justificarà amb l’apunt del càrrec bancari o amb la 
signatura acreditativa del perceptor. 
 
Base 25.- Compensació de pagaments. A instància de part, podran compensar-se 
deutes a la Hisenda municipal d’un proveïdor sempre que els crèdits al seu favor 
representin per a l’Ajuntament obligacions reconegudes i liquidades. En general no es 
compensaran rebuts periòdics en via voluntària que hagin de ser satisfets a través 
d’entitats col·laboradores. En el supòsit de deutes municipals del creditor en via de 
constrenyiment, la compensació s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria municipal. 
 
Base 26.- Cessió de crèdits. Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament 
per obligacions reconegudes a favor seu, podran cedir el crèdit a tercers. El tràmit de 
cessió s’haurà d’efectuar a la Intervenció municipal, que farà la presa de raó de la 
cessió.  
 
No es tramitaran cessions de crèdit si el creditor té deutes a favor de l’Ajuntament en 
via de constrenyiment, per tal d’efectuar-ne la compensació.  
 



 

 

No es podran atendre diligències d’embarg de drets a cobrar de proveïdors i 
contractistes que es notifiquin amb posterioritat a la presa de raó la cessió de crèdit . 
 
Base 27.- Operacions de Tresoreria. Els crèdits de tresoreria a favor dels 
Organismes autònoms  podran ser  contractats per l’Ajuntament, i en disposaran els 
respectius organismes.  
 
Base 28.- Els regidors podran renunciar a les seves percepcions en virtut de 
dedicació exclusiva, dietes i indemnitzacions, i disposar que les quantitats que els 
corresponguin siguin transferides al grup municipal o partit corresponent. Aquesta 
disposició s'instrumentarà mitjançant un escrit signat pel propi regidor i adreçat a la 
Intervenció municipal. 
 
Base 29.- Els grups municipals podran tramitar bestretes de l’aportació anual al grup 
prevista en els pressupostos municipals. El termini de reintegrament de les bestrets 
coincidirà com a màxim amb la finalització del mandat municipal. 
 
Base 30.- Per resolució del Regidor d’Hisenda, a proposta de la Intervenció 
municipal,  podran establir-se mesures de  descentralització de la comptabilitat 
pública a favor de determinades  Àrees o Regidories d’acord amb les prescripcions 
tècniques que es fixin. 
 
Base 31.- Els informes negatius de fiscalització emesos per la Intervenció municipal 
s’incorporaran al Compte general i es trametran juntament amb aquest a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor secretari.  Passo la paraula en nom del govern del cap 
de l’Àrea d’Hisenda, el senyor Francesc Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bona tarda a tothom.  En tot cas m’agradaria començar explicant que es tracta 
d’un Ple extraordinari, amb relació a una moció de confiança pel pressupost 
municipal, per tant única i exclusivament tractaré de referir-me, pel que fa 
referència al debat que després es pugui produir, doncs ja parlarem del que 
toqui, el que fa referència al pressupost que aquest equip de govern, dilluns 
passat, en la sessió plenària corresponent, va portar a fi i efecte de poder tenir 
un pressupost aprovat i no prorrogat per a l’any 2013. 
 
No voldrem repetir, i entenc que serà bo per a tothom no repetir un discurs 
numèric, aquest crec que ja va quedar clar i aclarit el dilluns passat, van 



 

 

quedar clares i posicionades les postures referents al tema numèric, tant 
d’ingressos com de despeses, pel que fa referència al pressupost.  El que és 
evident és que avui cal més un discurs en aquest sentit de profunditat amb 
relació al que suposa un pressupost per a un ajuntament i perquè aquest equip 
de govern ha arribat a la conclusió que era el moment de convertir aquest 
pressupost que en un moment donat era una proposta de pressupost, en 
aquest procediment doncs que contempla la Llei de bases de règim local, en el 
sentit de poder portar a terme la qüestió de confiança sobre el pressupost. 
 
Al nostre entendre, des d’aquest equip de govern, al llarg dels darrers tres 
mesos s’ha treballat, al nostre entendre, de forma profunda pel que fa 
referència, primer, en primer lloc, al treball que s’ha produït dins, internament a 
l’Ajuntament, pel que fa referència a tots els tècnics municipals, en l’ajust 
pressupostari que havíem de fer per tal de poder garantir la viabilitat 
econòmica, en aquest sentit i des del nostre punt de vista, de l’Ajuntament i les 
seves arques municipals.   
 
Aquesta feina ha estat una feina jo crec que molt ben feta i jo crec que és bo 
que també des de l’equip de govern puguem felicitar a tots els tècnics 
municipals, perquè s’ha fet un gran esforç pel que fa referència a intentar 
mantenir un nivell de serveis adequat, evidentment un nivell de servei òptim, no 
el que nosaltres desitjaríem, perquè és evident que des de l’equip de govern 
voldríem un nivell de servei a la ciutadania més elevat si tinguéssim més 
recursos, però s’ha fet un treball molt intens per aconseguir que el grau de 
satisfacció o del grau de servei que es pogués donar als ciutadans s’ajustés al 
pressupost que podíem contemplar d’ingressos des d’aquest Ajuntament. 
 
Aquesta primera feina es va fer, es va fer i es va fer molt bé, i ens va permetre 
començar amb un esbós de pressupost ara fa uns mesos, per tal de treballar-
ho amb els diferents grups municipals.  Al llarg de tot aquest trajecte entenem i 
considerem que hem tingut un temps prudencial i suficient per tal d’anar 
incorporant aquelles coses que els grups municipals consideressin que eren 
necessàries per tal de poder també veure reconegut doncs la seva política o la 
seva capacitat d’influència amb l’acció municipal, que és llògica i que forma 
part del debat polític.  És normal que els diferents grups tinguin opcions 
diferents, perquè per això és la democràcia i som partits diferents i tenim 
interessos i segurament doncs principis diferents, i creiem que hi havia temps 
suficient.  Ens vem trobar, això és cert, a darrera hora, la darrera setmana -no 
és cap queixa ni cap crítica als grups que ho van presentar-, doncs una 
alternativa que plantejava al nostre entendre doncs una formulació d’ingressos 
que era al nostre entendre, i segueix sent així, perquè teníem la informació 
dels tècnics, que ens feia impossible plantejar en aquells termes un acord 
possible, perquè partíem de bases consideràvem totalment diferents.  
Nosaltres plantejàvem una sortida d’ingressos determinada i justificada amb 



 

 

els diferents informes i la diferent documentació municipal, que no ens permet 
el nivell de despesa que plantejaven altres alternatives que ens havíem 
plantejat.  Vem incorporar algunes, modificant algunes coses.   
 
És cert que al llarg d’aquest procés hem fet algunes modificacions pel que fa 
referència als ingressos, com també es va plantejar en el seu moment al debat 
de l’altre dilluns, però aquestes modificacions que s’han produït han estat a 
costa de reduir altres ingressos o altres serveis modificant aquests ingressos i 
passant-los a altres llocs.  I creiem, i creiem justificat també amb tots els 
informes que portem al darrere, que el nivell d’ingressos que aquest 
Ajuntament a dia d’avui pot portar en un pressupost són aquells que ens 
planteja tant l’interventor com el tresorer municipal.   Sota aquesta base 
estàvem disposats a negociar qualsevol modificació pel que fa referència a les 
despeses, però a nivell d’ingressos les modificacions no podien variar, al 
nostre entendre, de més d’1.200.000 o més d’1.200.000 euros, que era el 
plantejament que se’ns feia.  Una cosa és una desviació de 50, 100.000 euros, 
que un equip de govern es podria plantejar intentant reduir alguna altra 
despesa, intentant mirar com es podien aconseguir, però aquesta diferència 
ens feia impossible una trajectòria de llarg recorregut des del punt de vista 
negociador.   
 
Què vem plantejar?  Jo crec que potser algú pot plantejar-ho, com que és un 
risc polític, però enteníem que era el moment. Aquest Ajuntament sí que 
entenem des del nostre punt de vista que no pot estar amb un pressupost 
sense aprovar més temps, perquè incrementa el dèficit de l’Ajuntament.  
Entenem que no podem seguir generant dèficit, per tant per a nosaltres era 
molt important poder aprovar aquest pressupost lo més ràpidament possible i 
no teníem una alternativa de llarg recorregut de negociació.  Al nostre 
entendre, vistes les diferents posicions que es van plantejar el dilluns al Ple, i 
veient doncs la diferència que hi havia, fins i tot des del punt de vista... sobretot 
amb el tema dels ingressos, perquè estic convençut que a nivell de despesa 
els 25 regidors d’aquest ajuntament, si tinguéssim aquests més ingressos 
seríem capaços de posar-nos d’acord, com a mínim amb unes opcions, com 
hem fet en altres moments al llarg d’aquest any i mig, i en altres legislatures, 
que també hem estat capaços de posar-nos-hi d’acord, estàvem convençuts 
que hi podríem arribar.  Però la diferència rau bàsicament en com ens 
plantegen el tema dels ingressos, pel qual nosaltres és impossible generar més 
dèficit perquè és que ningú ens el financia, perquè el tenim prohibit, perquè per 
molt que vulguem generar dèficit a nosaltres ens provoca en aquests moments 
no pagar els proveïdors, perquè l’única manera, l’única manera de generar 
dèficit que existeix, l’única és no pagar, en aquests moments.  En altres 
moments de la història i en altres moments de la política s’ha pogut suplir 
aquesta generació de dèficit demanant crèdits bancaris que ara no es poden 
plantejar.  Per tant, l’única manera de generar dèficit... de poder cobrir el dèficit 



 

 

és no pagar els proveïdors.  Quan ja estem en una situació en la qual devem 
en aquests moments ja aquest govern municipal, i no és cap crítica a governs 
anteriors, aquest equip municipal deu més de 8 millons d’euros a creditors fora 
del plaç que cobreix la Llei de morositat.  Intentar generar més dèficit a costa 
del petit proveïdor vilanoví, perquè és el que bàsicament és el que li pot 
afectar, a part de les empreses de serveis, doncs enteníem i entenem que no 
és cap sistema llògic a llarg termini.  Vull dir, que el que s’està convertint 
aquest Ajuntament és un morós continu, que fa impossible en molts casos, 
amb alguns exemples concrets, doncs prestar alguns serveis, des d’alguns 
proveïdors que ja també ens han dit que deixarien de prestar el servei amb 
nosaltres si aquesta és la situació que plantejaven.  Nosaltres no podem 
demanar-li al petit empresari, a l’empresa petita, que segueixi finançant a 
l’Ajuntament, i per tant havíem de tenir clar que no es pot inflar els ingressos i 
al nostre entendre aquesta situació se’ns plantejava.   
 
Vista aquesta situació ens plantegem, creiem, l’única solució que teníem en 
aquest moment, i era plantejar aquesta qüestió de confiança sobre el 
pressupost.  Que bàsicament el que planteja és el següent, plantejar un altre 
cop el pressupost a sobre la taula i evidentment, si no hi ha una alternativa de 
govern que es pugui plantejar durant aquest mes que s’obriria a partir de 
demà, doncs aquest pressupost en el cas de que avui no fos aprovat, cosa que 
veurem en el debat que es plantegi, doncs aquest pressupost quedaria aprovat 
per silenci administratiu i l’Ajuntament podria disposar d’un pressupost que no 
fos un pressupost prorrogat, perquè nosaltres no el podrem pagar un 
pressupost prorrogat, sincerament no podrem, no tenim ingressos per pagar 
exactament la mateixa despesa que l’any passat i per tant això ens permetria 
tenir un pressupost. 
 
Nosaltres també ens ho plantegem com una altra possibilitat i la plantegem 
obertament a tots els grups municipals.  També obrim amb aquest mes una 
etapa entenem de diàleg amb els diferents grups municipals per veure si som 
capaços entre tots de plantejar una sortida global a la situació, tant econòmica, 
com política, d’aquest Consistori.  És evident que aquest equip de govern ha 
estat negociant contínuament durant l’últim any i mig amb els diferents grups 
de l’oposició, amb més sort a vegades, amb menys sort d’altres, la majoria de 
vegades amb sort perquè hem tingut la capacitat doncs d’aprovar un 
pressupost, d’aprovar dos taxes municipals, i per tant hem pogut arribar fins 
aquí amb una situació diem-ne de majories alternes, en funció del tema hem 
pogut anar pactant amb diferent gent.  Però creiem sincerament, i ho vem 
plantejar així en el Ple anterior, que ha arribat el moment de que el compromís 
polític amb la ciutat i en aquest ajuntament no només l’assumeixi l’equip de 
govern, que també, i principalment i el principal partit que va sortir a les 
eleccions, que és Convergència i Unió, sinó que hi hagin altres forces 
polítiques que es puguin sumar, si així volen, doncs amb aquesta majoria 



 

 

governamental que permeti doncs que aquest Ajuntament tiri endavant d’una 
forma més senzilla, més llògica i millor per a la ciutat.  Per tant, emplacem que 
en aquest debat, a part de que avui sigui un debat doncs molt puntual i molt 
centrat exclusivament en si o no amb relació al debat que vam tindre el dilluns, 
és evident que s’obre una etapa, alguns diran d’incertesa, nosaltres entenem 
que és una etapa de solucions, i aquest mes ha de ser una etapa en la que 
siguem capaços tots plegats de cercar quina és la millor solució, no per a 
nosaltres individualment, ni per a nosaltres com a equip de govern, ni com a 
sigles polítiques, perquè estem en una situació que el descrèdit generalitzat 
sobre la política el que sí que ens ha de plantejar és que no ens hem de 
veure... intentar no mirar-nos el melic.   
 
Crec que aquesta postura d’aquest Ajuntament i d’aquest equip de govern algú 
la podrà entendre com a precipitada, nosaltres l’entenem com a valent, com la 
necessitada en un moment donat de la història d’aquesta ciutat i d’aquest 
Ajuntament, de prendre una decisió forta, dura, difícil segurament, perquè és 
evident que té un punt de duresa i de dificultat política, però que cal prendre 
decisions en moments difícils com aquests, que ens permetin a tots plegats 
donar a la ciutat una solució diferent, o com a mínim diversa, que ens permeti 
afrontar l’any i mig, els dos anys que ens queden de legislatura, defensant els 
projectes que jo crec que la majoria d’aquests regidors d’aquest Ple municipal 
defensem en defensa d’una millor ocupació a la ciutat, d’una millor qualitat de 
vida, d’intentar combatre els efectes d’aquesta crisi, que no és una crisi de 
Vilanova sinó que és una crisi global, i crec que hi han capacitats dins 
d’aquests 25 regidors a dins de l’Ajuntament que ens permetin que aquest 
debat durant aquest mes també es pugui produir i que siguem capaços de 
reforçar la situació.  És evident que aquest equip de govern es planteja 
l’absoluta possibilitat de seguir treballant al capdavant d’aquest Ajuntament, 
però sempre i quan hi hagi també una voluntat ferma per part dels grups de 
l’oposició de plantejar doncs una capacitat de diàleg segurament més entre 
tots.  Nosaltres tenim moltes... molts dels problemes que s’hagin pogut produir 
també deuen ser culpa nostra, m’imagino, som el principal partit del Ple i per 
tant també devem tenir responsabilitat, però també apel·lem doncs que en 
aquest mes siguem capaços de buscar tots, entre tots plegats, si no es 
produeix l’aprovació avui d’aquest pressupost, els camins doncs perquè 
l’Ajuntament pugui tirar endavant. 
 
Aquí acabaria la meva primera intervenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Per tant, a partir d’aquí, com és habitual, obrim un 
torn de paraules i comencem per Iniciativa Catalunya-Verds.  Senyora 
Sánchez. 



 

 

 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Molt bona tarda a tothom.  Avui estem aquí perquè l’alcaldesa ha plantejat una 
qüestió de confiança.  És això el més important que ens ha d’ocupar als 
representants de la ciutat en aquests moments?  Davant de la incapacitat que 
ha manifestat l’alcaldesa per arribar a cap acord sobre el pressupost, no seria 
el més productiu estar treballant i negociant ja per definir un nou pressupost?  
Les polítiques i les mesures urgents que necessita la nostra ciutat i la seva 
gent per afrontar aquest temps de crisi?  En lloc d’això estem, perdoneu-me, 
perdent el temps perquè l’alcaldessa sembla que ha fet d’això una qüestió 
personal.  És el que entenem nosaltres. 
 
La qüestió de confiança és un mecanisme legítim, però considerem precipitat i 
tancat a continuar negociant, i que deixa entreveure la forma que té d’entendre 
la presa de decisions.  No podem deixar de recordar, se’ns ha dit, que en 
moltes ocasions l’alcaldesa ens ha anat apel·lant des de l’inici del mandat, a 
que ella i el seu govern, conscients de la seva minoria, treballarien pel diàleg i 
per la recerca del consens.  Consens suposa a vegades haver d’acceptar allò 
que els altres proposen, que proposen des de les seves concessions i des dels 
seus programes amb el que es van presentar a les eleccions, i que sí, que 
poden legítimament ser divergents o contraposats en alguns moments als del 
govern.   
 
Un pressupost municipal és l’eina política, i subratllo política, per fer de l’acció 
de l’Ajuntament realment un mecanisme que projecti la ciutat, que fagi un nou 
model i que sobretot intenti, i més ara, millorar el futur dels nostres 
conciutadans, un futur que ara és negre i de debò, que moltes persones ho 
estan passant malament i caldria que els vint-i-cinc regidors de debò 
treballéssim per millorar aquest futur.   
 
Iniciativa no pot deixar d’assenyalar el que són les seves prioritats, el seu 
projecte i el seu model per a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, i és la nostra 
obligació i no renunciem a manifestar-la i defensar-la en tot moment.  Aquesta 
és la nostra obligació i el mandat que tenim com a representants polítics.  Per 
aquest motiu, i des del màxim sentit de responsabilitat, hem volgut treballar en 
les bases i en la redacció d’una proposta de pressupost realitzable des de la 
legítima discrepància amb la proposta que feia Convergència i Unió.  Perquè 
és que és evident que tenim divergències en les seves idees i en el seu model 
de ciutat i de projecte per a la ciutat.  La proposta d’un pressupost alternatiu 
feta des d’Iniciativa i des del Partit Socialista és una alternativa que defensem, 
però que vàrem indicar a la Comisió Informativa oberta a la consideració de la 
resta de grups i del propi govern.   
 



 

 

Consideri, alcaldessa, que aquesta proposta no ha estat irresponsable, al 
contrari, mostra que té una oposició que fa proposta, que té una oposició que 
fa proposta.  I no es pot estar constantment criticant o sistemàticament 
criticant.  Si fas propostes, perquè les fas; si no les fas, perquè no les fas.  És 
que al final no ens aclarirem què s’està demanant.   
 
En les converses mantingudes després de la Comisió Informativa, 
concretament amb el president de la Comisió Informativa, el senyor Francesc 
Sánchez, se li va demanar un cert temps, perquè amb calma poguéssim doncs 
tornar a seure, parlar-ne i intentar arribar a entesa i acord. Volem recordar que 
això d’ajornar o posposar el Ple de pressupostos o altres plens, com el 
d’Ordenances Fiscals, s’ha fet en diverses ocasions: al pressupost del darrer 
any, del 2012, o les mateixes Ordenances Fiscals d’enguany s’han ajornat a 
petició d’altres grups, d’altres formacions polítiques.  Bé, el president de la 
Comisió Informativa en aquestes converses doncs ens va confirmar que estava 
disposat a l’espera que l’última paraula la tenia l’alcaldesa.  Unes hores 
després se’ns comunicava per correu electrònic que no s’aplaçava la votació 
del pressupost i respecte a la proposta se la liquidava desqualificant-la.  Deu 
ser que quan demana Iniciativa per Catalunya Verds o el Partit Socialista 
posposar un Ple i parlar-ne, doncs no té la mateixa consideració per part del 
govern.  Això ens ho preguntem, perquè altres grups ho han demanat i s’ha 
aceptat.   
 
És evident que el govern podia haver pres dos vies o dos camins davant la 
visió o valorant que potser el seu pressupost no prosperaria.  La primera opció, 
i entenem que aquesta és la que és més racional, des del nostre punt de vista, 
i més pràctica, la que s’utilitza en la majoria dels casos que com aquí hi ha un 
govern en minoria, és la del camí de reobrir de nou les converses, seure’s, 
negociar i posar-se a treballar en la confecció d’un nou pressupost, opció que 
entenem que va intentar assenyalament el president de la Comisió Informativa 
i que fins a última hora, i en tot cas que no va tenir gaire èxit després de fer la 
consulta amb l’alcaldesa. 
 
La segona opció és l’excepcional, plantejar la qüestió de confiança, com han 
fet.  Li recordem, senyora acaldesa, que vostè apel·lava a la responsabilitat i a 
la necessitat de la ciutat de tenir un pressupost al més aviat possible.  Pues 
entenem que la millor manera de tenir un pressupost al més aviat possible és 
que a l’acabar el Ple de dilluns ens haguéssim tancat a negociar un nou 
pressupost i no plantejar una qüestió de confiança.  I fixi’s si vostès van 
menysprear la via negociadora que en el propi discurs i abans de que es fes la 
votació del pressupost ja va anunciar que presentarien la qüestió de confiança, 
i fixi’s vostè que immediatament a l’haver acabat les votacions, per via 
telemàtica, per via e-mail, rebia a l’instant la convocatòria d’aquest Ple.  Per 
tant, no entenem... van vostès menysprear evidentment la via negociadora.  Va 



 

 

ser, jo crec, en tota regla, el dilluns passat una declaració de principis: descarto 
negociar i dirimim això a la brava.  Amb aquesta actitud vostè el que vol és 
trobar el millor pressupost possible?  O bé presionar els grups perquè li 
donguin realment suport, sí o sí, al seu pressupost? 
 
També es pot deduir i interpretar que opta a aquest camí perquè a vostè això 
d’aceptar propostes i col·laboració dels altres grups, depèn de si la contradiuen 
no li va bé.  Sí, efectivament, alcaldessa, vostè va dir l’última paraula i avui ens 
porta aquesta tessitura de mantenir fins a les últimes conseqüències el seu 
pressupost.  I per tant, s’ha fet l’única responsable d’aquesta decisió i també 
serà responsabilitat seva, si avui s’aprova o no s’aprova el pressupost, i també 
serà responsabilitat seva si avui s’obre i es provoca una etapa d’una certa 
inestabilitat política a la nostra ciutat. 
 
Els resultats electorals de les municipals van ser clars: diversitat i pluralitat de 
visions sobre la ciutat, i evidentment la necessitat de conformar majories, 
consensos i entesa.  Això vol dir treballar per articular accions compartides, i és 
l’obligació del govern trobar les maneres d’arribar-hi.  I si al pressupost no s’hi 
ha arribat, entenem nosaltres, és perquè no s’ha volgut o no s’ha pogut.  De 
ben segur ens culparan a la resta de grups de l’oposició com els responsables 
de la manca d’entesa.  Perdoneu, alguns ja ens heu culpat.  Bàsicament 
perquè ens heu dit, tant a Iniciativa com al PSC, irresponsables i poc rigorosos 
quan hem presentat una proposta alternativa.  Sempre li toca rebre a algú o 
pagar quan hi han problemes a la situació.  A diferència, en tot cas, perquè no 
hem sentit cap manifestació ni cap valoració sobre la posició de la resta dels 
altres dos grups del Consistori, el Partit Popular o la CUP.  Excepcionalment, 
per això, avui els hi aboca la presió i la responsabilitat també de: o estàs amb 
mi i estàs amb el meu pressupost.   
 
El grup municipal d’Iniciativa, coherents amb el treball realitzat davant del 
pressupost presentat per Convergència i Unió, i com sempre presentant 
alternatives sobre la taula en positiu per aportar una proposta, vam aportar una 
proposta construïda a partir del treball també fet amb vuit regidors d’aquest 
Consistori.  I deixi’m dir, més legítima i democràticament que la seva, 
bàsicament perquè va ser feta per 10 regidors i regidores d’aquest Consistori i 
per dues formacions polítiques diferents d’aquest Consistori.  Proposta que 
vostès en poques hores van desqualificar. 
 
Avui l’alcaldessa ens porta a bé de tornar a posicionar-nos sobre el pressupost 
i sobre la confiança en la seva responsabilitat i obre la porta a que seriosa i 
rigorosament tots els grups municipals ens plantegem com s’ha de garantir la 
governabilitat de la ciutat.  Des d’Iniciativa ens ho plantejarem molt 
responsablement.  Doncs bé, el nostre grup municipal reitera el nostre 
desacord en un pressupost que entenem no és prou solidari ni combatiu amb 



 

 

els moments que viu la nostra ciutat, amb aquesta maleïda crisi que està fent 
patir a molta gent de la nostra ciutat, i que de forma directa o indirecta entenem 
que aquest pressupost propiciarà encara més la pèrdua de llocs de treball, de 
drets laborals i salarials i de serveis.  I apel·lem a aquells partits polítics que 
han estat corresponsables també d’aquesta situació, que avui més que mai 
actuïn amb responsabilitat i d’acord amb els seus principis.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Sánchez.  Per la CUP, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda, bona tarda a tots i gràcies.  Gràcies a tota la gent per haver 
vingut també, perquè entenc doncs que tota la gent que està avui doncs està 
preocupada pel futur de la ciutat, és normal, però sobretot doncs agrair que la 
gent vingui avui aquí i estigui escoltant doncs de primera mà doncs aquest 
debat que és prou important per a la ciutat. 
 
Primer de tot dir que el senyor Sánchez ens ha dit, o que bàsicament era un 
debat sobre els pressupostos.  Bé, era un debat sobre els pressupostos potser 
el dilluns, avui ho han vinculat a una qüestió de confiança, bàsicament era 
això, ho han vinculat a una qüestió de confiança i per tant la nostra exposició, a 
part de parlar dels pressupostos, que entenem que l’explicació sobre què 
pensàvem dels pressupostos era extensa i ja la vem fer el dilluns, però en tot 
cas, a part de parlar d’això doncs també parlarem d’aquesta qüestió de 
confiança.   
 
Vostès, el govern de Convergència i Unió, òbviament des del primer dia saben 
i tenen clar que estan governant en minoria.  Governar amb minoria, tots tenim 
clar, té algunes coses bones, i és que està obligat a obrir diàleg, a tenir més 
diàleg amb els diferents grups, obliga també doncs a fer un esforç de 
transparència, que a vegades quan un té majoria absoluta doncs és fàcil que el 
govern no sigui tan transparent i facilita des de l’oposició que puguem fer un 
major control de tota aquella obra de govern que es fa. 
 
Òbviament, sobretot pels que governen, un govern en minoria doncs també té 
alguns problemes, comporta negociacions complicades, negociacions llargues, 
comporta doncs que quan s’ha de prendre una decisió doncs pugui ser més 
lenta, comporta que tingui un punt menys d’operativitat. 
 
En tot aquest escenari que fins ara doncs han anat trampejant, hem arribat al 
pressupost del 2013.  Un pressupost que tots sabíem que seria complicat, la 
situació és la que és, no ens enganyarem, crec que la coneixem tots, però 



 

 

precisament per això un pressupost que enteníem que on havien de ser més 
dialogants, havien d’estendre més la mà que mai en tot aquest any i mig que 
han estat governant.  Vostès ens han presentat un pressupost, un pressupost 
en el qual ens diuen, i entenem, doncs que molt obligat, molt obligat per les 
circumstàncies, un pressupost on hi havien retallades molt importants. Hi 
havien retallades que afecten sobretot a contractes de serveis, per tant que 
afecten a molts treballadors d’aquesta ciutat.  Un pressupost on també hi 
havien moltes retallades en partides importants, o almenys que nosaltres 
considerem importants, que ja vem entrar a valorar dilluns i per tant no 
tornarem a repetir.  I per tant vostès ens presenten un pressupost que 
consideren molt tancat, molt treballat, no dubtem de que s’hagi treballat molt, 
però un pressupost cert, molt tancat.  Vostès ens proposen la possibilitat de 
canviar alguna partida, de treure alguna partida de despesa i posar-la en una 
altra, però clar, és complicat, el pressupost és el que és, es podran canviar 
10.000 euros, 20.000 euros, però òbviament no es pot fer un canvi substancial.  
I vostès sabien perfectament que això a l’oposició doncs era un pressupost que 
era molt complicat, era un pressupost molt complicat. Han estat parlant, diuen 
que han parlat tres mesos.  Bé, no hem estat parlant tres mesos; si volen, de la 
primera proposta que ens van presentar (), en la qual ens presenten un 
document on bàsicament el que apunten és d’on aniran retallant, o d’on aniran 
doncs estalviant per poder dedicar a altres partides, si volem podem enfrontar 
aquesta primera proposta amb la proposta final i hi han canvis molt 
substancials.  Per tant, no han estat aquests tres mesos, sí que és veritat que 
hem tingut vàries reunions que hem estat parlant, però entenem doncs que 
aquest debat o aquest diàleg es podia haver allargat una miqueta més. 
 
Finalment vostès decideixen doncs presentar aquest pressupost al Ple del 
passat dilluns, sense tenir garantida la seva aprovació, sense tenir garantida 
doncs la postura de que prous grups municipals poguéssim donar o 
l’aprovació, com a mínim l’abstenció i per tant permetre l’aprovació d’aquest 
pressupost, i ho fan doncs amb una proposta sobre la taula del Partit Socialista 
i Iniciativa, que ja han defensat, on hi havien uns augments en l’IBI, uns 
augments en taxes, uns augments en algunes altres transferències d’altres 
administracions, i algunes disminucions, com per exemple subministrament, i 
es repartien aquests diners doncs en altres aspectes.  Els hi hem de dir, ja ho 
vam dir, nosaltres és un pressupost que tampoc no vèiem clar, no vèiem clar 
perquè ens retornava una mica a altres maneres o en altres moments de fer 
pressupostos doncs de la legislatura anterior.  Ara bé, sí que entenem doncs 
que davant d’aquesta proposta calia que ens asseiéssim, que ho miréssim 
tranquil·lament i que ho poguéssim parlar, dient-els-hi com els hi dic que hi ha 
algunes coses que no vèiem clares, però en tot cas era una proposta que 
enteníem que es podia haver parlat.   
 



 

 

Des del grup municipal de la CUP nosaltres hem estat fent molt èmfasi amb el 
tema de la banca, i no és d’avui, d’acord?, al debat dels pressupostos de l’any 
2012, hi ha l’acta, nosaltres vem permetre l’aprovació, fins i tot hi vem votar a 
favor, però vem fer ja una dura crítica.  Vem dir: alerta, tenim el problema dels 
bancs, ens estan ofegant, mirem-ho, treballem-ho.  Entenem que aquesta feina 
no s’ha fet.  No només l’hem fet aquí, n’hem parlat... sí, s’ha fet en una part, 
s’ha aconseguit disminuir en un milió i mig la càrrega financera... nosaltres, ho 
podem tornar a repetir, no entenem que tornem a part dels 3.600.000 euros 
d’interessos, retornem 4 milions d’euros de capital i plantegem unes retallades 
de 4 milions.  Doncs home, tenim un problema a nivell de societat, segurament 
no d’aquest Ajuntament, però potser ens estem tornant bojos quan deixem 
diners als bancs a l’1% -i no vull tornar a fer tot el discurs- i resulta que aquests 
bancs no ens poden allargar un crèdit, o quan ens deixen diners ho fan al 6%, 
com el crèdit ICO, o ho fan al 7’70, com els crèdits que hem renegociat. 
 
Aquesta demanda els hi hem fet en altres moments, quan es va posar sobre la 
taula la privatització d’aigües ho vem tornar a treure.  En aquell moment se’ns 
va dir que no es podia, que no es podia entrar a renegociar.  Se’ns va dir que 
potser la Llei d’estabilitat pressupostària no es veia clar si ho permetria o no, i 
ho hem plantejat també en les primeres comisions informatives, quan es va 
parlar de pressupostos.  Per tant, no és una proposta que nosaltres traiem en 
el darrer Ple.  En el darrer Ple sí que els hi plantegem doncs obertament i 
d’una manera potser més dura.  Quan parlàvem de prevaricació no ens 
referíem a prevaricació però sí a un punt d’insubmissió, de dir: bueno, o posem 
una postura forta realment davant la banca i tenim clar de que no som una 
empresa, per entendre’ns, sinó que tenim 67.000 persones al darrere i que 
totes aquestes retallades ens afecten a tots, perquè a part dels treballadors 
que s’emporten la pitjor part afecten a tots els serveis d’aquesta ciutat, doncs 
enteníem que si els bancs ens estaven fent un xantatge, des d’aquest govern 
havíem d’estar com a mínim al mateix nivell, i poder anar amb la mateixa 
presió de força i poder anar, si convé, amb amenaces als bancs, però com a 
mínim que sàpiguen doncs que aquest govern o que el govern de la ciutat no 
es quedarà plegat de braços davant d’aquesta situació, i sobretot poder 
explicar des del govern, que això sí que creiem que no s’ha fet, quin paper està 
jugant cadascú, quin paper està jugant cadascun dels bancs i que sàpiga la 
població quan posa els diners en un banc o en un altre quin paper estan jugant 
de cara a la ciutat.  I sobretot que els bancs nacionalitzats, que hem posat 
diners entre tots, juguen al mateix joc o pitjor que la resta de bancs. 
 
Bé, com dèiem abans, tot i això vostès en aquestes dugues alternatives que 
se’ls hi plantejava, vostès ho presenten al Ple del dilluns, i òbviament què 
s’esperaven?  Entenc que vostès ja quan arriben al Ple de dilluns saben 
perfectament que aquest pressupost no s’aprovaria.  No sé si s’esperaven que 
sonés la flauta, jo penso que no.  Ha sonat altres vegades, hem tingut en altres 



 

 

temes molt importants negociacions fins a l’últim moment.  No cal que recordi 
les taxes del 2012, on cinc minuts abans o mitja hora abans estaven negociant 
amb nosaltres, finalment un altre grup a canvi del seu suport, cinc minuts 
abans o també pocs minuts abans, doncs acaben canviant també les taxes.  
En aquell moment, mira, va sortir bé, però jugàvem a última hora, últim minut.  
El pressupost 2012 doncs va ser més o menys similar.  Nosaltres vem 
demanar temps per mirar, per renegociar, al final es va poder arribar a un 
acord.  I en les taxes del 2013 vem tornar a estar igual, a ser un última hora, 
últim moment, va haver de faltar un regidor d’un grup de l’oposició perquè es 
poguessin tirar endavant.  Però bé, aquesta vegada a l’últim moment, última 
hora, no ha sortit bé.  A més a més, veiem clar realment com a mínim les 
nostres demandes no eren solucionables en cinc minuts, per tant com a mínim 
amb la CUP a l’últim moment, última hora, no s’hi podia jugar.  I una vegada 
arribats aquí, doncs vostès s’agafen a un article de la LOREG on es pot 
vincular una qüestió de confiança a aquests pressupostos.  Entenem que 
aquest article està pensat per una altra situació, que és governs amb bloquejos 
sistemàtics.  Entenem que un bloqueig sistemàtic, al nostre entendre, no és el 
que han patit fins ara, com a mínim amb els temes econòmics, que és el que al 
final han acabat portant en forma de qüestió de confiança.   
 
Com dèiem abans, les taxes del 2012, amb un 2% doncs s’aproven amb el vot 
favorable d’aquest grup i l’abstenció del Partit Popular, si no recordo malament.  
Al pressupost del 2012 acaben negociant amb aquest grup, i a canvi 
d’augmentar el pressupost de l’IMET, a canvi de tirar endavant el Pla General, 
a canvi de no urbanitzar o de no encimentar els camins de l’Ortoll, a canvi de 
posar més diners a Serveis Socials, de no afectar els treballadors, aquest grup 
hi vota a favor.  El grup d’Iniciativa també inclou el tema de tarificació social i 
ajudes a la rehabilitació.  I finalment el PP també s’acaba aprovant i el grup 
socialista... ai perdó, s’acaba abstenint també... sí, sí, al final tots, sí, sí, perdó, 
perdó.  Sí, ens acabem abstenint tots, però amb una negociació que al final 
doncs va permetre que tots els grups que estem aquí ens acabéssim abstenint.  
Per tant, entenem que aquest bloqueig no hi ha estat.   
 
En tot cas vostès també plantegen: és que el pressupost l’hem d’aprovar ja.  Si 
previsiblement com sortirà d’aquí, avui no es vota a favor, aquest pressupost 
no entra en vigor fins d’aquí 30 dies, d’acord?  Per tant, potser negociant, i 
només dic aquest “potser negociant”, vostès l’haguessin pogut aprovar, o no, 
no ho sé, és una possibilitat, però l’haguessin pogut aprovar amb dugues 
setmanes, i per tant aquesta celeritat presentant això segur que no hi serà, 
perquè com a mínim ja ens anem al dia 4 de març.  Però és que és clar, a part 
d’això vostès hi vinculen una qüestió de confiança, i entenem que no és una 
cosa menor.  No és una cosa menor perquè a partir d’ara s’obre aquest procés 
de 30 dies on si realment... només ens deixen dues opcions: o hi ha un canvi 
de govern o s’aprova aquest pressupost.  I entenem que és jugar fort, és jugar 



 

 

molt fort, és fer un cop de puny sobre la taula.  Nosaltres creiem, des del nostre 
punt de vista, que segurament no tocava, i és posar molta presió a tothom, 
posar molta presió a tothom.  Nosaltres l’aguantarem, no tenim cap problema, i 
si els tres que estem aquí algun dia no aguantem n’entraran tres més, però 
realment és posar molta presió a tota la ciutat i a tots els grups, els de 
l’oposició i inclòs el del govern.   
 
I ara, analitzant una mica més la situació, clar, entenem tot això a què ve.  I 
entenem que com a ciutat, com a Ple municipal, tenim un problema, que és 
que s’han creat dos blocs, o a la nostra manera d’entendre en els últims mesos 
s’han visualitzat dos blocs.  Un òbviament format pel govern, i un altre segon 
bloc que s’ha format des d’una part de l’oposició.  Entenem la postura del PSC 
en un primer moment, doncs després de les eleccions, i òbviament entenem 
doncs que unes eleccions on un creu que pot ser alcalde, que té un bon 
projecte per a la ciutat i les acaba perdent, doncs hi ha un... bueno, un se sent 
dolgut, i ho entenem, però clar, també entenem que fa molt d’això ja.  I 
entenem que han entrat en tot aquest procés de negociació, han entrat des del 
nostre punt de vista -en tot cas segur que vostès tenen els seus arguments- 
però entenem que han entrat a negociar poc.  Quan diem entrat a negociar 
poc, home, les taxes del 2012, després de la situació, o amb la situació 
econòmica que hi havia, de la qual vostès com a mínim en aquell moment sí 
eren coresponsables, perquè feien tot just mesos que n’havien sortit, plantegen 
congelar les taxes i acaben votant en contra.  Als pressupostos del 2012 
s’acaben abstenint, però a última hora també, quan... és la nostra visió, en tot 
cas vostès després diuen la seva... quan ja al final queda clar doncs que tots 
els grups ens abstenim.  I a les taxes del 2013 entenem doncs que també fan 
una presió de força i acaben votant en contra.  I a aquest partit entenem que 
s’hi ha sumat el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds, un grup que al principi 
doncs va estar negociant, va estar negociant igual que vem fer com a mínim 
nosaltres, com dèiem, en la negociació dels pressupostos doncs planteja uns 
arguments sobre la taula, que al final s’acaben acceptant per part del govern, 
després s’hauran complert més o menys, però com a mínim s’acaben 
acceptant, però sí que hem vist que en els darrers mesos un acostament molt 
important, una altra vegada en forma de bloc –des del nostre punt de vista- 
entre el PSC i Iniciativa.  I la prova està doncs en que van presentar un 
projecte de polítiques per sortir de la crisi, que entenem molt interessant, 
entenem molt interessant... bueno, van estar treballant conjuntament, han estat 
treballant els pressupostos, de manera que com a mínim de cara enfora, com a 
mínim, sembla que es visualitzi més –i és la nostra percepció- una alternativa 
de govern que no pas fer una aportació al govern de la ciutat.  En tot cas és 
molt lícit que dos grups de l’oposició s’ajuntin per fer el que sigui, el que passa 
és que és com a mínim la sensació que ens ha donat a nosaltres.  I fora 
d’aquests dos blocs, clar, quedem el Partit Popular i la CUP. 
 



 

 

M’imagino que no deu ser fàcil intentar arribar a acords amb el Partit Popular i 
la CUP conjuntament.  Imagino que l’aritmètica és aquesta, però clar, en tot 
cas s’ha de ser molt hàbil i molt funambulista.  No ens enganyarem i no ho 
explicarem ara nosaltres, és obvi tot allò que ens diferencia.  Però bé, el que 
tampoc permetrem és que ara, amb aquesta qüestió de confiança, tots els 
focus se sentin... bueno, en tot cas el Partit Popular s’ha de defensar ell solet, 
se centrin sobre aquest grup municipal.  Entenem que la responsabilitat més 
gran en aquest Ple i en aquest Consistori és dels dos grups majoritaris.  
D’acord?  Són els dos grups que es van presentar a les eleccions amb un 
programa clar de govern, i sincerament, els dos grups únics que podien 
guanyar aquestes eleccions i que per tant un dels dos havia d’estar dintre 
d’aquest govern.   
 
Segurament ens diran que hi han dues maneres molt enfrontades de veure la 
ciutat, que tenen dugues maneres molt diferenciades de veure la ciutat i dos 
projectes molt diferenciats.  És cert, no ho dubtem, però és que el nostre 
segurament encara ho és molt més, d’acord?  Per tant, no serà fàcil fer-nos 
triar a nosaltres entre un dels dos projectes.  De fet, nosaltres al Ple 
d’investidura nosaltres vem decidir que teníem un projecte propi, que hi havia 
masses punts de divergència entre el projecte de Convergència i el projecte del 
Partit Socialista, i que per tant no ens mullàvem per cap dels dos projectes, i la 
nostra postura ara mateix segueix sent així, a no ser que canviïn molt les 
coses.  Per tant, el nostre projecte no és ni el de l’anterior govern tripartit, que 
ara nosaltres visualitzem doncs en una possible moció de censura per part del 
PSC i d’Iniciativa, més que res, bé, perquè entenem... nosaltres vem veure o 
vem estar aquí mentre governaven ells, a la nostra manera de veure creiem 
que va ser un govern opac, bastant opac.  Creiem que és un govern que és 
responsable en gran mesura de la situació de deute que ens trobem ara 
mateix.  A veure, nosaltres hem vist tema de factures al calaix no consignades, 
que hi van haver durant molt de temps, disminucions de partides en els 
pressupostos de la llum, o de contractes, per tal de quadrar-los, i realment això 
va acabar provocant... sí, home, se sabia perfectament quan es feien les 
partides de la llum de que aquesta partida era inferior del que havia costat 
l’enllumenat  l’any anterior i si no es fa res per remediar-ho o per estalviar, és 
obvi que això acabarà generant un dèficit.  I a part sobretot una cosa, que 
entenem que encara no s’ha fet prou autocrítica de la gestió econòmica de 
l’anterior govern.  Nosaltres, com a mínim no l’hem sentit aquesta autocrítica 
per part d’aquests dos partits.   
 
I òbviament el model convergent tampoc és el nostre.  Hi ha hagut coses 
bones fins ara?  Sí, el canvi de govern entenem al nostre veure que sempre 
comporta algunes coses bones, sobretot perquè s’ha governat en minoria i ja 
he dit al principi les avantatges com a mínim per a l’oposició que té governar 
en minoria.  S’ha fet cert exercici de transparència.  Es va treure a la llum en el 



 

 

primer moment els números del deute i enteníem que això era algo positiu, 
perquè tots sapiguéssim exactament on estàvem, els que estem aquí dintre 
però també els ciutadans.  Es va fer fins i tot amb una audiència pública que es 
va proposar des de la CUP.  Però clar, després també hi han hagut altres 
coses que nosaltres no hem vist tan clares.  En un moment se’ns va posar 
entre l’espasa i la paret que o es privatitzava la Companyia d’Aigües –en tot 
cas érem uns quants a la comisió- i o, sobretot, i VNG Aparcament o al 
següent mes no es pagaven nòmines.  Això no m’ho invento jo, i crec que érem 
uns quants allà quan se’ns plantejava això.  Com a mínim per a aquest grup 
municipal, si intentem municipalitzar coses, doncs les privatitzacions ja es 
poden imaginar el mal que ens fa, però si ja és l’aigua, que és la gran 
mercaderia i amb allò que ara mateix s’estan posant doncs tots els mercats 
financers i tots els bancs, doncs òbviament nosaltres ens hi vem oposar.  Bé, 
han passat uns quants mesos i de moment la ciutat s’aguanta.   
 
És cert que vostès han tingut més diàleg, també com deia segurament pel 
tema de governar en minoria, però clar, la primera vegada que no se’ls hi ha 
aprovat o no han estat capaços amb certa celeritat d’arribar a un acord ràpid, 
se’ns presenta una moció de confiança.  Home, no sé, almenys nosaltres 
creiem que hagués merescut un esforç més.  A més a més hi han hagut 
actuacions que nosaltres no hem acabat de veure clares, i així els hi hem 
transmès.  Des de Selsa, per exemple, quan... i han reconegut certs errors des 
del govern, però també hi ha hagut negociacions amb el tema de la grua, que 
també amb versions contradictòries, que si hem parlat amb ells, hem negociat, 
que a nosaltres realment no ens va acabar d’agradar les seves formes.  Vem 
tenir l’exemple de PIVSAM al setembre de l’any passat, bé, de fa un any i mig, i 
bueno, i temes d’IMET que durant la negociació de pressupostos no hem 
acabat de veure clars.  És cert que han fet algunes coses interessants al nostre 
criteri i en part a instàncies d’aquest grup, com el Pla General, per exemple, 
però clar, fa un any que vem aprovar, o fa més d’un any que vem aprovar tirar 
endavant un Pla General i només s’ha fet una reunió seriosa de treball.  És cert 
que no hi han diners, però hi han coses com les reunions que com a mínim, 
com a mínim nosaltres no cobrem, vull dir no cobra ningú per anar a les 
reunions, per tant entenem que es podria haver treballat una miqueta més.  
Després també van entrar en cert compromís del tema d’estructura política i 
càrrecs de confiança.  Després va aparèixer un gerent i ens van allargar un 
càrrec de confiança que teníem a Urbanisme, i des d’aquest grup sabem que 
hem estat molt insistents en tema de participació, i sí, es planteja un revisió del 
ROM i una modificació del Reglament de Participació Ciutadana, però també 
anem al ritme que anem.   
 
Per tant, com dèiem, el nostre model no és ni un ni l’altre, i avui vostès ens 
posen sobre la taula, ens pregunten directament si fem confiança a aquest 
govern.  Doncs nosaltres no, no li fem confiança, a part de que ja no estem 



 

 

d’acord amb els pressupostos no li fem confiança.  Però no li fem confiança a 
vostès, com tampoc li fem al govern que hi havia fa dos anys.  Per tant... 
bueno, i no el fem sobretot perquè entenem que des de la CUP tenim el nostre 
propi projecte, un projecte de regeneració política, que va en uns altres sentits 
en molts aspectes, un projecte de model de ciutat, un projecte de model social i 
un projecte també de model de país.  Per tant, el govern avui ha decidit portar-
nos aquí, ha decidit aprovar sí o sí aquest pressupost i en això s’hi juga la seva 
continuïtat. 
 
És un pressupost, ja ho vem estar explicant l’altre dia, que no ens agrada gens, 
i ara, després d’aquest procés que vostès han engegat, doncs hi han 30 dies, 
així ho diu la Llei.  S’obre un escenari de negociació, òbviament els escenaris 
de negociacions per presentar mocions de censura o perquè el govern ampliï 
els seus membres hi és ara i són aquests 30 dies i hi serà sempre, però en tot 
cas ens obliga a aquests 30 dies de negociació més que res perquè sinó tenim 
l’espasa de Damocles a sobre, que és el pressupost. 
 
Creiem que és un temps, aquests 30 dies, que hem d’aprofitar doncs tots una 
mica per reflexionar, per posar les coses sobre la taula i per mirar quines són 
les intencions i sobretot quins són els objectius de cada grup dels que estem 
aquí presents.  La CUP doncs ja diu que ideològicament òbviament segueix 
estant ara on estava fa un any i mig, quan ens vem presentar a les eleccions, i 
viurem doncs aquest procés com la resta, parlant quan haguem de parlar, però 
sobretot també sense creure’ns cants de sirenes que puguin arribar.  I de fet 
nosaltres veiem aquest escenari dintre dels problemes que comporta, fins i tot 
amb cert optimisme i que sempre se’n poden treure coses positives.  Per 
exemple nosaltres entenem que de les negociacions després de les eleccions, 
on vem seguir posant el Pla General sobre la taula, doncs bé, vem passar d’un 
moment dos anys abans en què la CUP era l’únic grup que apostava per 
remodelar el Pla General, doncs amb tot aquest seguit de negociacions doncs 
bueno, la gent hi va estar d’acord o ja ho portaven, o bé els vam acabar de 
convèncer per tirar tot això endavant.  Ara mateix, per exemple, amb les dos 
breus reunions que hem tingut doncs amb Convergència i Partit Socialista i 
Iniciativa, sembla que com a mínim els dos grups majoritaris veuen amb bons 
ulls la creació d’una banca cooperativa a la ciutat.  Doncs home, benvingut 
sigui també.  Vull dir, tot lo que sigui posar qüestions d’aquest tipo en comú 
que hi poguem estar d’acord, doncs endavant.  I sobretot al final, perquè 
nosaltres estem aquí per canviar la societat, no estem aquí per fer una carrera 
política, i per tant entenem doncs que tot allò que es pugui anar acostant a 
transformar la ciutat cap a on nosaltres creiem que pot ser millor, doncs és 
positiu per a nosaltres i com que nosaltres creiem que la ciutat és millor així, 
doncs entenem que també serà millor per a la ciutat.   
 



 

 

Per tant, nosaltres no hem estat qui ha triat aquesta fórmula de la qüestió de 
confiança, però en tot cas, doncs ja que hi és, doncs el que dèiem, posarem 
els punts sobre la taula i a partir d’aquí doncs que cadascú actuï en 
conseqüència.  Nosaltres ens vem presentar a les eleccions dient “mou fitxa”, 
que nosaltres mouríem fitxa.  Teníem clar que no podríem governar, no 
podríem governar en solitari, com a mínim, per tant no era un programa 
directament de govern, i quan parlàvem de moure fitxa el que ens plantejàvem 
era treballar per canviar la ciutat.   Doncs això ho seguirem fent, ho seguirem 
fent aquest mes i ho seguirem fent fins que acabi la legislatura, i per tant 
aquest grup municipal seguirà treballant com ha fet fins ara, doncs per canviar 
la ciutat, per canviar la ciutat cap a on ell creu que és a millor, i durant aquests 
30 dies doncs ho seguirà fent.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies, bona tarda.  Agrair també a totes les persones que ens 
acompanyen seguint aquest Ple extraordinari, no només en persona des de la 
sala de Plens, sinó a través dels mitjans de comunicació o a través d’internet.  
Necessàriament també tinc que començar la meva intervenció amb dos 
agraïments afegits, no?  Un al grup d’Iniciativa, per preocupar-se per la presió 
que puguem tenir el nostre grup a sobre en aquest moment; no pateixin, en en 
sabrem ensortir.  I l’altre també en el grup de la CUP, per permetre’ns que 
siguem nosaltres els que ens posicionem en aquest debat, també així ho 
teníem pensat fer, no?, i així ho fem. 
 
Nosaltres aprovem aquest debat, però de veritat, eh?, des d’un punt de vista 
diferent des del punt de vista pressupostari.  Certament és una qüestió de 
confiança que planteja l’alcaldesa vinculada a un pressupost, però jo crec que 
hi han dos matisos.  Una primera, el debat pressupostari el vam tenir dilluns, i 
per tant creiem i estem convençuts, i aixins ho defensarem, que aquest debat 
va més enllà del debat pressupostari, i per tant creiem que val la pena posar 
l’accent en aquest “més enllà del debat pressupostari” com a primera 
circumstància, no?  I la segona circumstància és que, tot i que sigui una 
qüestió de confiança presentada per l’alcaldesa, entenem que és una qüestió 
de confiança del conjunt del govern, ni que sigui personalitzat en l’alcaldesa, 
però que no és una qüestió ni molt menys que afecti única i exclusivament a 
l’alcaldesa, que és qui té la potestat de plantejar la qüestió de confiança, no?  I 
en aquest sentit volem fer una breu valoració; tampoc no crec que ens haguem 
d’estendre massa per explicar quin és el nostre posicionament, però sí una 
breu valoració i que no pretén ser absolutament cap retret.  Ni farem cap retret 



 

 

ni al govern ni a l’oposició, sí justificar quin és i quin serà el nostre 
posicionament, no?  I en aquests gairebé dos anys, no han arribat encara a 
dos anys des de la formació d’aquest nou govern, que certament –ho hem dit 
moltes vegades, ho hem dit cada vegada que hem tingut alguna qüestió 
important d’aprovació en aquest Ple- han estat marcats per les dificultats, per 
la crisi econòmica i sense cap mena de dubte per les dificultats financeres 
d’aquest Ajuntament.   
 
Però hi ha un altre factor que també ha afectat molt, i que segurament és el 
que ha acabat provocant que avui estem aquí, que és la composició d’aquest 
Ple.  Sense cap mena de dubte el resultat de les eleccions del maig del 2011 
doncs ha donat una composició del Ple complexa, difícil de gestionar 
segurament, i amb una aritmètica complicada i que fa també complicat el que 
es pugui tirar endavant projectes, no?  És una cojuntura complicada.  I per tant, 
des d’aquesta cojuntura complicada és des de la que calia enfocar el govern 
municipal, a principi de legislatura però també cap al final de legislatura.  I el 
nostre grup no té la sensació, més que no té la sensació creiem, tenim la 
convicció de que això no s’ha fet d’aquesta manera.  El cert és que l’actitud 
segurament d’algun grup de l’oposició, possiblement fins i tot el més important, 
no ho ha posat fàcil que hi hagi una bona entesa, una bona cojuntura, per tal 
de poder avançar des del govern municipal.  Insisteixo, no és un retret, és 
intentar constatar una situació.  La crítica a aquesta... jo n’hi diria manca de 
cintura política, no és nova, el nostre grup l’hem formulada en vàries ocasions.  
Sense anar més lluny, dilluns mateix en fèiem referència, parlàvem del que 
nosaltres entenem que era una manca de lideratge, insisteixo, no 
personalitzant, manca de lideratge del govern en els projectes de ciutat, no?  I 
certament, després de dos anys, després de gairebé aquests dos anys, la 
capacitat del govern per redreçar aquesta situació sincerament no ha millorat, 
m’atreviria a dir que ha anat a pitjor.  En aquest sentit, ho recordava el 
portaveu de la CUP, hem tingut quatre votacions diguem-ne importants, dos 
d’Ordenances Fiscals, dos de pressupostos, no?  En aquestes quatre 
votacions només en una, només en una van aconseguir el vot afirmatiu d’un 
grup de l’oposició –n’hi han quatre-, només en una d’aquestes votacions van 
aconseguir un vot afirmatiu de l’oposició, que van ser les Ordenances Fiscals 
del 2012.  Nosaltres hem intentat no posar pals a la roda, coneixedors de les 
dificultats hem intentat des del primer dia no posar pals a les rodes, i no han 
trobat el nostre “no” en cap d’aquestes quatre votacions.  No l’han trobat, amb 
l’objectiu de que... i amb la consciència de que la situació de l’aritmètica 
municipal era complicada i que per tant calia intentar fer un esforç per evitar 
que arribéssim a una situació d’un cert col·lapse. 
 
Però jo crec que el govern en aquest temps tampoc no ha tingut l’habilitat de 
cercar i aconseguir les complicitats necessàries.  No posaré exemples, només 
qüestions genèriques, però han anunciat projectes que després s’ha vist que 



 

 

no tenien el suport necessari i que han hagut de retirar.  Han anunciat que no 
comparteixen propostes de l’oposició, però després s’afegeixen a les propostes 
de l’oposició.  Negocien nous contractes de serveis sense saber exactament 
quines són les repercusions en aquells serveis.  O sotmeten contínuament el 
seu criteri al criteri o de l’oposició o, com a mínim, de part de l’oposició, per 
satisfer-la.  No són vostès els únics, el principal grup de l’oposició en algun cas 
també ho ha fet.  Però sincerament, estem convençuts que la ciutat necessita 
un govern amb criteri, criteri per impulsar projectes, sí, però també criteri per 
trobar les complicitats necessàries per fer-lo realitat.  Criteri per orientar la 
ciutat durant almenys els propers dos anys, els propers anys.   
 
Els membres d’aquest govern individualment ens mereixen tot el nostre 
respecte i fins i tot el reconeixement a l’esforç que han fet.  I mirin, ja que la 
qüestió de confiança està vinculada als pressupostos, permetin-me fer esment 
especial del regidor d’Hisenda, que ha fet un esforç important en aquests 
pressupostos, sense que hagin pogut arribar a bona fi.  Però a nivell col·lectiu, 
a nivell de govern, no és un govern que ens ofereixi confiança.   
 
I ara necessàriament necessito parlar, esmentar, un altre aspecte que el nostre 
grup considera important, no determinant, considera important.  Hem tingut 
ocasió de parlar-ne alguna vegada en privat, en públic no ho hem fet mai, però 
es tracta, com no pot ser d’una altra manera, de la deriva independentista del 
partit del govern municipal.  El nostre grup sempre hem desvinculat aquesta 
situació de la política municipal, però vostès no ho han fet.  Vostès han fet 
coses, han recolzat mocions, han presentat fins i tot mocions que van més 
enllà de l’àmbit municipal.  I totes aquestes qüestions, home, permetin-me citar 
una, home, que donguin instruccions de que es retirin les pancartes 
reivindicatives dels veïns que sobrevolen els carrers, després d’haver donat 
instruccions de que no es retirin les banderes independentistes que sobrevolen 
els carrers, home, com a mínim m’imagino que això no ho deuen fer per 
intentar cercar la nostra complicitat en els assumptes municipals.  Per tant, per 
més que vulguem separar una cosa de l’altra, inclús fent-ho, no contribueix de 
cap manera a millorar la confiança que podem tenir en aquest govern.   
 
Per tots aquests motius el nostre grup, en aquesta qüestió de confiança, votarà 
que no. 
 
Com deia al principi, no és hora de retrets.  Per acabar la nostra intervenció 
ens afegim a alguna petició que hi ha hagut, algun oferiment dels grups 
municipals, els que ho desitgin, a parlar sobre com cal abordar el futur més 
immediat d’aquesta ciutat.  I en benefici de la ciutat i dels ciutadans, el nostre 
grup està disposat a fer renúncies.  No sé si tots els grups podran fer el mateix, 
nosaltres estem disposats a fer renúncies.  Òbviament no a tot, però sí que 
estem disposats a tenir i a mostrar la flexibilitat suficient per intentar arribar a 



 

 

un acord, en un periode que haurà de ser de reflexió del que jo mateix en 
parlava dilluns passat, de com haurem d’encarar els propers anys des d’aquest 
Ajuntament pels vilanovins i pels geltrunencs.  Aquest és un debat que 
necessàriament ha de ser conjunt, els ciutadans així ho van votar a les 
darreres eleccions.  Si no ho aconseguim, haurem fracassat tots, haurem 
fracassat tots, però sobretot el que haurem fet és defraudar la confiança que 
els ciutadans de Vilanova van posar en tots i cadascun dels vint-i-cinc regidors 
que fem aquest Ple.  Res més lluny de la voluntat del nostre grup.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies alcaldesa.  Som aquí perquè ho ha decidit vostè, ho va decidir l’altre 
dia.  Ho han dit altres grups, podíem haver fer una altra cosa, podíem haver 
retirat el punt, ens podíem haver posat a parlar, ens podríem haver posat a 
discutir el pressupost municipal, les propostes dels diferents grups.  Però va 
decidir, efectivament, fer un cop d’efecte i dir: o s’aprova el que jo proposo, 
malgrat la majoria de la gent dels grups han votat que no, o busqueu una 
alternativa.  Sí, hi ha un objectiu de posar presió a determinats grups.  Jo el 
que demanaria és en els altres grups, en els que el grup de Convergència i 
Unió li ha posat presió, que no la derivi cap a d’altres, perquè si som aquí i si 
s’està parlant, sobre la taula hi ha la possibilitat d’una moció de censura, o 
d’una moció de confiança que deriva en un pressupost continuat, és perquè 
dilluns, després del Ple, després de la votació, o abans de la votació, no ho 
recordo ara, l’alcaldesa va convocar, usant les seves facultats, una moció de 
confiança que suposa que si avui no s’aprova la confiança, i per tant el 
pressupost, s’obre un periode de 30 dies i està sobre la taula aquesta 
possibilitat legal.  Aquest grup no ho ha parlat mai, no ha posat mai aquest 
tema sobre la taula, l’han posat ells, el govern, legítimament, i han exposat els 
seus arguments legítims, i per tant respectables, però posem les coses al seu 
lloc, qui és que ens ha portat en aquesta situació d’avui, en aquesta situació 
del tot o res.  I per tant intentem que les presions es corresponguin en aquells 
que provoquen les presions.  
 
Mirin, el problema no és el PSC.  Nosaltres tenim vuit regidors, però és veritat 
que la confiança progressivament s’ha anat perdent, amb diferents intensitats, i 
no vull parlar en nom de ningú més, progressivament durant tot aquest periode, 
fins arribar al punt d’avui, i jo crec que això invita en el govern a la reflexió, com 
a mínim, i no tinc la sensació que aquesta hagi estat l’actitud des de que s’ha 
produït el Ple de dilluns.   
 



 

 

Nosaltres no estem d’acord amb el pressupost i tenim dret a no estar-ho, tenim 
tot el dret a no estar-ho, o és que la responsabilitat ens ha de portar a votar un 
pressupost que no ens agrada?  Quin respecte seria aquest en els nostres 
electors, que també tenen dret a ser representats.  I per què?  Perquè 
nosaltres el faríem diferent.  I vostès ens poden a nosaltres dir que ens 
equivoquem, legítimament, però nosaltres representem els nostres electors, i 
en conseqüència tenim dret a fer les nostres propostes.  I som conscients de 
les dificultats econòmiques, sobretot de la gent, dels ciutadans de Vilanova, i 
de tot el país, també del Consistori, del conjunt d’institucions.   Però per la 
nostra posició política, pels nostres plantejaments polítics, el faríem diferent, i 
això ho han de respectar, i no es pot acusar el grup socialista d’irresponsable 
pel fet de no votar el que vostès creuen que és millor.  Perquè tenim dret a 
defensar els nostres electors. 
 
 
Creiem que hi han prioritats diferents a la ciutat de les que vostès plantegen.  
Que la crisi brutal que pateix la ciutat, el país, però parlem de la nostra ciutat, 
obliga a reorientar el pressupost, obliga a reorientar també l’acció municipal, el 
conjunt de l’acció municipal.  I aquest grup ha fet propostes, nosaltres no hem 
fet una oposició del no, sense propostes.  Les hem fet en les taxes, en el 
pressupost l’any passat, en aquest presentant un pressupost alternatiu, amb 
una proposta complerta d’acció amb relació a les polítiques socials i una altra 
amb relació a les polítiques d’educació i a les polítiques de treball.  Vam 
convocar un Ple extraordinari demanant que es fes un Pla general, 
argumentant les raons per les quals es feien.  De fet ho hem fet tot amb tanta 
convicció que ho han votat a favor sempre, totes aquestes propostes.  Però no 
les han fet, des del nostre punt de vista no les han tirat endavant com havien 
aprovat vostès.  Però negre sobre blanc hem explicat les raons dels nostres 
sís, de les nostres abstencions i dels nostres nos.  Quantes vegades ens han 
dit que hem estat molt responsables votant coses, que el govern no tenia 
guanyades i que per a la ciutat era necessari aprovar: revisions de preus, 
aprovacions de plecs, aprovacions de temes urbanístics en els que es 
necessitava majoria.  Perquè no li votem aquest pressupost passem a ser un 
grup irresponsable?  Nosaltres, insisteixo, crec  que hem fet propostes series, 
serioses, des del nostre punt de vista.  Li asseguro que treballades i 
contrastades, li puc assegurar.  Propostes que expressen el nostre projecte.   
 
I és veritat que el pacte és bo i que anar de la mà és bo, i que sumar és millor 
que restar,  Però miri, per a això s’han de donar dues circumstàncies: primer 
que el qui ho proposa s’ho cregui.  És a dir, que el que proposa realment, que 
el que proposa que hi hagi un acord, amb el principal grup de l’oposició en 
aquest cas, s’ho cregui.  I nosaltres ens creiem que vostès ho diuen sempre 
molt a prop de l’aprovació del pressupost i taxes amb més intensitat, i que 
després és més, si em permeten, una treta política, un posar presió per 



 

 

demostrar i dir: mira, aquests nois, que irresponsables que som, nosaltres 
volem que entrin a governar i ells només volen el no.  Però en realitat els fets 
no han demostrat que vostès vulguin això.  Miri, després de la seva intervenció, 
en la que ens va oferir entrar a governar, se’ns ha dit irresponsables, que 
volem la poltrona, que som mals gestors.  Se’ns ha dit que som mentiders, i és 
en l’únic que entraré en aquest Ple municipal amb relació al pressupost, 
perquè home, se’ns va dir mentiders i nosaltres ens equivoquem molt, i 
cometem errors, però intentem mentides no dir-ne.  Nosaltres vam dir que 
havíem pujat 400.000 euros el pressupost municipal d’ingressos des del dia 11 
fins al dia 23.  I se’ns ha dit mentiders i es va acusar el senyor Oriol Escalas de 
mentider per haver dit això.  I està aquí en el paper que se’ns va lliurar per part 
del regidor a la Comisió Informativa, doncs sí, el dia 11 de gener: 63’1, el dia 
23 de gener: 63,66, és a dir, 500.000 euros més.  I nosaltres ho vam dir, i tenim 
dret a dir-ho, i és així, perquè el paper és seu, i se’ns diu mentiders.  Se’ns ha 
arribat a dir que fem fàstic, i lluny de corregir aquesta afirmació, que pot ser un 
“pronto” que tots podem tenir, a la setmana següent es ratifica que fem fàstic.  
Algú es creu, de veritat, que es vol governar amb algú que se li diu tot això, 
algú creu en la vida familiar, la vida privada, que algú participa o vol participar 
d’un projecte col·lectiu d’una associació, d’una entitat, d’un projecte 
professional, amb algú que se li diuen aquetes coses de forma sistemàtica? 
Doncs des del meu punt de vista és una manera molt particular de dir com han 
de ser les coses, de com es pot... Aquesta és una part, que és que el que diu 
s’ho cregui, però l’altra és: per fer què?, que això també és important, no?, 
perquè serà per fer algo, per tenir algun projecte compartit.  Però per fer coses 
que nosaltres no compartim, per què ho hem de fer?, per trair els nostres 
electors?, els nostres compromisos?, per donar suport al que nosaltres no 
creiem?  Nosaltres també representem uns ciutadans, que tenen dret a ser 
representats, i a que se’ls hi representi allò que ells pensen.  I des del nostre 
punt de vista, participar per una genèrica responsabilitat, que això sí treu 
presió, però fa trair els principis dels teus electors, doncs no, per fer això no.  I 
sobretot, a més a més, si volen, amb l’entusiasme que ho manifesten després 
en el dia a dia.  Què guanyaria la ciutat per fer les mateixes polítiques amb el 
grup socialista?  Que estaríem aquí sentats també nosaltres?  Quin sentit té 
això?  Per a nosaltres participar d’aquesta manera de fer les coses no és la 
nostra posició. 
 
Des del nostre punt de vista, en el drama en el que estem i en la crueltat en 
què estem en la societat d’avui, el que la ciutat necessita és un canvi 
d’orientació, un projecte diferent, un full de ruta diferent, i aquesta és la nostra 
posició.  I efectivament aquest aval l’hem tingut en altres ocasions.  Sí, hi han 
idees, hi ha ideologia, és clar que n’hi ha, és el que mou el món, és el que mou 
les il·lusions i les esperances de la gent, les idees, sí.  Amb responsabilitat, sí, 
però les idees.  I nosaltres representem unes idees diferents, i en la mesura 



 

 

que es puguem posar d’acord en coses que siguin conciliables, pues estarem 
al costat, com en tantes coses hi hem estat.   
 
Nosaltres formem part i representem una part important d’un espai polític 
d’aquesta ciutat i del país.  Una part d’un espai polític que reclama, des del 
nostre punt de vista, una política diferent, un canvi de les polítiques que es fan  
a Catalunya, al conjunt d’Europa i també a la nostra ciutat.  I la nostra 
obligació, la nostra responsabilitat és convertir aquesta majoria política i social 
en un full de ruta diferent per a aquesta ciutat, perquè creiem que la necessita.  
Però miri, la situació l’ha provocat vostè, amb el seu cop de força, i per tant, ho 
ha dit vostè i ho ha escrit en el seu blog, que després s’ha publicat.  Per cert, 
procurin no utilitzar el web municipal per desprestigiar l’oposició, perquè el web 
municipal, i miro el regidor de Promoció Econòmica, té una altra funció, home, 
que és la d’informar i no de tirar-se els plats pel cap uns regidors i uns altres. 
 
La situació, reitero, és... hem arribat fins aquí per això, perquè ho han decidit i 
han utilitzat un recurs legal que tenen, i és legítim, per portar-nos fins a 
aquesta situació.  I per tant, el parany en el que estem és: o hi ha un govern 
nou i es construeix un nou pressupost –llegeixo textualment el que vostè ha dit, 
no el que dic jo- o hi ha el mateix govern amb el mateix pressupost.  En les 
nostres mans està efectivament decidir-ho, però per decisió del govern, no per 
decisió nostra.  I per tant, entre tots ara ens correspon, si efectivament la 
confiança no prospera, doncs de buscar un full de ruta diferent, que nosaltres 
el que creiem és que aquesta ciutat necessita, un full de ruta diferent, amb un 
govern valent, disposat a assumir riscos i que abordi els problemes gravíssims 
que té la nostra ciutat.   
 
I acabo manifestant doncs el nostre vot contrari a la confiança i al pressupost 
del govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyor Elena.  Torno la paraula al senyor Sánchez en 
nom del govern.  
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
No seré breu, perquè han dit moltes coses, i per tant hi ha algunes coses que 
vull primer desmentir i matitsar, perquè jo crec que en política hi ha una cosa 
que hem d’intentar fer, i és fer un punt de pedagogia i no clavar una paraula i 
llavors repetir-la fins la sacietat perquè la gent es pensi que s’han fet les coses 
d’una manera determinada.  Ho dic perquè vostès en aquest cas la majoria de 
grups, parlo d’Iniciativa i la CUP, parlen de que nosaltres volíem privatitzar 
l’aigua.  La volíem privatitzar exactament igual que les escombraries d’aquesta 



 

 

ciutat, perquè el que volíem és concessionar, que no és exactament lo mateix.  
Ho dic perquè jurídicament també és bo que la gent sàpiga de què parlem, 
perquè sinó sembla que aquí nosaltres ens volíem vendre l’aigua, i en tot cas 
no, la volíem concessionar, perquè vendre-la, vendre-la, ni que haguéssim 
volgut, senyor Font i senyora Sánchez, ni que haguéssim volgut, perquè no 
l’haguéssim pogut vendre.  Però en tot cas concessionar-la, que crec que en 
aquest Ajuntament, aquests grups que parlen de que nosaltres som 
privatitzadors, ja ho han fet amb altres serveis.  Vostès no, però la gent 
d’Iniciativa sí.  Vostès no perquè tampoc han governat, per entendre’ns, eh?, 
tampoc sabem què haguessin fet en aquest sentit.  Si haguessin concessionat 
o no, no ho sabem, no ho sabem, no és matèria coneguda, eh?   
 
Després ens diuen... i hi ha una cosa que és una apel·lació directa a mi i jo li 
he de constestar, senyora Sánchez, jo crec que contesto en nom del govern, la 
decisió de la qüestió de confiança no és una decisió de l’alcaldesa, és una 
decisió de l’equip de govern.  Dos, evidentment vem obrir a Comisió, i jo li vaig 
fer una pregunta que vostè obvia quan em comenta això, perquè jo li vaig 
preguntar i hi ha testimonis.  Vostès presenten un pressupost alternatiu per ser 
alternatiu, o per poder-lo pactar?  I vostè em va dir que era per poder-lo pactar.  
Quan nosaltres vem veure aquest pressupost era impossible pactar-lo.  Vostè 
parla d’un debat amb mi quan jo no tenia la documentació que vostès van 
passar al dia següent.  Que per cert, sense cap retret, ens van dir que seria a 
les nou del matí i la vam rebre al migdia, per entendre’ns, sí, sí, jo la vaig rebre 
al migdia.  Va ser així, no passa res, però és que era el dijous i el Ple era el 
dilluns.  Per tant, del matí al migdia també hi havia unes quantes horetes que 
ens hagués anat bé per mirar-nos-lo.  Per tant, no digui que jo... no intenti fer 
veure que jo sóc el bo i que l’alcaldesa és la dolenta, perquè no, ni va per aquí 
el tema ni és així.  Jo vaig proposar que això es pogués debatre, si és que es 
podia debatre, però quan a algú li plantegen un major ingrés de més 
d’1.200.000 i resulta que tenim un informe que ens diu que aquest pressupost 
amb aquest tipo d’ingressos no es pot.. no és legal, és que no ens el firmarien, 
per entendre’ns, com vol que jo pugui entrar a negociar això?   
 
I és evident que nosaltres hem ajornat molts debats, quan hem vist que hi 
havia voluntat de negociar, i els hi dic amb tota la confiança, i no l’hem vista 
aquesta voluntat aquesta vegada, no l’hem vista.  I no l’hem vista no només 
amb vostès, i em dirigeixo a la gent de la CUP, el seu discurs de dilluns, un 
discurs abrandat i ideològicament molt potent des del seu punt de vista, també 
ens va portar a reflexionar respecte a que vostès, amb aquest pressupost –ja 
ens ho van plantejar també-, amb aquest i qualsevol modificació, no era una 
esmena com a l’altre pressupost de fa un any en el qual vostès demanaven 
que incorporéssim una cosa.  Era una esmena a la totalitat, però no d’aquest 
pressupost sinó del sistema. I per tant, davant d’aquesta realitat se’ns fa ara 



 

 

molt difícil, perquè amb la gent del PP no arribavem a assolir qualsevol 
majoria.   
 
Aviam, nosaltres tontos tontos del tot no som, i sabem sumar, i per tant, si 
resulta que ens plantegen una proposta alternativa, que és més alternativa que 
proposta per negociar, un altre grup amb el qual havíem arribat a pactes ens 
planteja una esmena a la totalitat del sistema, no del pressupost, doncs és 
evident que nosaltres estem en un atzucac, i és molt senzill dir: segueixin 
negociant, és molt senzill.  Portem un any i mig intentant-ho, però també 
resulta que entenem des d’aquest equip de govern que és necessari que hi 
hagi gent que vulgui negociar de veritat un altre cop, que ens tornem a asseure 
a la taula i que siguem capaços de negociar, perquè també potser nosaltres els 
hem portat, però vostès també ens han portat tots plegats a un atzucac.  
Aquesta disjuntiva de dir: només el govern té la responsabilitat en negociar, 
home, jo negocio fora d’aquí en moltes coses, i tu pots negociar, però si 
negocies amb una paret és difícil de negociar, i fins ara no hem tingut aquesta 
paret, això és cert, no l’hem tinguda fins ara.  Però resulta que arriba un 
moment transcendent en qualsevol política municipal, que és el pressupost del 
2013,  i la... no la interpretació, la realitat que fa i que detecta aquest equip de 
govern, és que per una banda no hi ha voluntat de negociar.  És el nostre 
criteri, vostès en deuen tenir un altre, però el nostre, el que és visible, palpable, 
una realitat de que hi ha una diferència d’1.800.000 euros amb els ingressos, 
doncs nosaltres, sincerament, al nostre entendre és que no se’ns vol negociar, 
que es vol ajornar aquest debat, que es vol alentir i que també es vol fer un 
discurs polític, i perdoni’m, que jo crec que igual que vostès tenen dret de 
plantejar-lo, també nosaltres.  Ja coneixem aquesta cantarella que ens han 
vingut portant els últims mesos, i és: ho han d’ajornar tot perquè no tenen 
capacitat, tot ho fan a última hora, tot ho intenten fer d’una manera i tot és a 
cuita-corrents com deia el senyor... això també... m’entén?  Vostès també han 
intentat provocar, i quan parlo de vostès en aquest cas sí que em dirigeixo 
directament al PSC i a Iniciativa, perquè m’agrada dir les coses tal com són.  
Ens han intentat portar també en aquest discurs i en aquest debat de dir que 
nosaltres doncs dilatàvem els processos perquè érem incapaços de resoldre’ls, 
i arribàvem a pactes d’última hora i incorporàvem coses de l’oposició. Perquè 
resulta que quan les incorporem és que no tenim criteri, i quan no les 
incorporem és que no sabem debatre.  Llavors jo em pregunto, què nassos 
hem de fer?, perquè si les incorporem, malament, i si no les incorporem també.  
Home, hi ha d’haver un terme mig, i em dóna la sensació... igual que vostè, 
senyor Elena, em comentava doncs que hem anat perdent la confiança, també 
em dóna la sensació, em dóna la sensació, i és una sensació que puc tenir-la, 
que vostès més que perdre la confiança han començat a tenir ganes de que la 
perdéssim, i això també s’ha de valorar.  
 



 

 

Perquè vostè em parla, per exemple... vaig saltant d’un a l’altre, perdonin, una 
mica desordenadament les respostes, però crec que enllaça més el discurs, 
no?  Vostè em parlava d’una cosa que a mi em sorprèn, vostè diu que 
representa els seus electors.  Intenta.  Que nosaltres tenim un atzucac en 
aquest tema, i no és demagògia.  Que quan tu governes, i vostè ha governat 
aquesta ciutat, jo ja no puc representar els meus electors, he d’intentar 
representar la ciutat, i per tant se’m fa molt més difícil tirar endavant.  A 
vegades aquest equip de govern entén perfectament la situació en la que està, 
que està en minoria, i moltes de les coses que s’han d’aprovar en aquest Ple, 
segurament que amb majoria, com faria la gent de la CUP, la gent d’Iniciativa o 
la gent del Partit Socialista o la gent del PP, si vostès tinguessin majoria 
absoluta farien les coses d’una forma determinada.  Nosaltres, coneixedors de 
la situació en la que estem, hem d’entendre que governem per tothom i que 
vostès formen part d’aquest Consistori, i per tant hem intentat fins al dia d’avui 
que la majoria de coses que es debatessin al Ple tinguessin un consens 
generalitzat.  Clar, si vostè a mi em demana, senyor Elena, que jo... o sigui, 
que el que jo he de fer és aplicar el seu programa, doncs és impossible, és 
evident que és impossible.  Si jo li demano que ha d’aplicar el meu programa, 
vostè em dirà el mateix, em dirà el mateix.  Per tant, jo ja no puc en una 
situació de minoria defensar exclusivament des del govern els meus electors, 
jo he de defensar els meus, i una part, perquè em toca, els seus, els de la gent 
de la CUP, la gent del PP i la gent d’Iniciativa, perquè és la composició que ha 
tingut aquest Ple.  És que ja no estem a l’època en què vostès tenien majoria 
absoluta, no hi som, ni que vostès tenien un govern que plantejava el “corrillo”, 
no el tenim.  Tenim una situació en la qual estem en minoria, i per tant, quan 
un està en minoria el debat i el diàleg ha de venir per tots cantons, amb 
responsabilitat per part del govern, però jo crec que aquest govern, vostès 
opinaran el contrari, i en aquest debat hem entrat, aquest govern ha estat 
dialogant, ha intentat arribar a acords, com s’ha dit.  Que també s’ha maltractat 
això, perquè resulta que arribar a un debat i intentar negociar fins l’últim minut 
ara resulta que és positiu.  El senyor Santi Rodríguez ho veia com a positiu.  
D’altres debats ens diuen que no, és que ho fem a cuita-corrents i a l’últim 
minut canviem les coses.  És que hem intentat negociar tot fins l’últim minut, 
perquè era la nostra reponsabilitat.  Ara, també hem notat, i deixin-m’ho dir, 
perquè igual que vostès tenen dret a donar la seva opinió, aquest equip de 
govern, miri que en el meu primer debat no volia entrar en opinions, intentava... 
ja he entès la seva resposta, però intentava que aquest debat anés més enllà 
dels retrets, però vostès em fan entrar a la vena, com es diu literalment, no?   
 
I per tant, escolti’m, a mi també m’agraden els meus principis, també en tinc de 
principis, tots en tenim de principis, i ens presentem a unes eleccions amb una 
ideologia, i tant que la tenim, i la ideologia mou el món, a vegades al desastre, 
a vegades i moltes vegades no.  Però un també ha de ser responsable del que 
suposa ser regidor d’un ajuntament, i ser regidor d’un ajuntament no és ser ni 



 

 

president del govern, ni estar al Parlament de Catalunya, ni alliberar les 
balenes.  Resulta que el que has d’intentar és que aquesta ciutat funcioni, i 
aquesta ciutat té molts problemes a resoldre, quotidians, de molta i moltíssima 
gent.  I el plantejament que els hi fèiem des del principi i per això l’altre dia al 
Ple els hi vaig estendre la mà, és que des del nostre humil punt de vista, humil 
punt de vista, és molt més fàcil disposar d’un govern fort que pugui tirar 
endavant projectes per a la ciutat i amb la disjuntiva que hi ha en aquest Ple, la 
responsabilitat és nostra i seva, perquè seva també ho és, perquè vostès tenen 
vuit regidors, com vostè m’ha recordat.  És evident que els altres grups, ells 
mateixos ho han plantejat, són grups absolutament respectables com els 
nostres, però que tenen la representació més minoritària, i que per tant les 
solucions globals a aquesta ciutat no poden passar si no existeix un acord 
global entre les dues grans forces polítiques.  I vostè em diu: no volen arribar a 
un acord amb nosaltres perquè vostès han dit que els hi fem fàstic.  No, 
home... aviam, vostè incorpora –i em sembla bé i és la seva forma discursiva, 
eh?-, vostè no incorpora cap matís, vostè no incorpora matisos, vostè diu les 
coses i entén que són així, però nosaltres no li hem dit que vostès 
individualment, cap de vostès, o el Partit Socialista, ens faci fàstic.  No, no, no, 
però aviam, vostè com ho diu, i davant del Ple i davant de la gent, és que 
nosaltres li hem dit que vostès ens fan fàstic, i no és veritat, senyor Elena, no li 
hem dit això.  Vem dir, vem dir i es va dir en el seu moment, amb més fortuna o 
menys, que aquella manera de fer oposició en aquell moment oportú feia fàstic, 
que és diferent.  Igual que dir que nosaltres hem dit de vostè que són uns 
irresponsables.  I si vostè recorda el debat que vem tindre dilluns, jo no vaig dir 
que vostès fossin uns irresponsables, jo vaig dir que aquest pressupost que 
vostès plantejaven, des del meu punt de vista era irresponsable.  Ho dic 
perquè generalitzar els termes porta a això. 
 
I després deixi’m entrar un moment en el tema de la mentida.  Home, vostè ara 
em porta aquest paper i em diu això, però vostè no recorda o no vol recordar el 
debat concret que es va produir.  És que no es va dir única i exclusivament que 
havien augmentat 400.000 euros, tampoc es va dir, es va obviar.  Lícitament, si 
vol vostè, es va obviar que a part d’apujar els 400.000 euros d’ingressos, es 
van augmentar les despeses.  Ah, no, clar, que resulta que no es van 
augmentar, perquè perdoni, jo crec que si fem una ronda entre tots els 
regidors, el que es va voler dir, vostès van voler dir el dilluns, és que nosaltres 
havíem amagat 400.000 euros, home, va quedar meridianament clar, perquè 
així, a la negociació amb els sindicats, no tinguéssim un problema.  Això va 
quedar meridianament clar per a la majoria de gent que ho va escoltar.  I jo 
crec, escolti’m, intencionalitat política amb el que deien hi havia.  Vostè ara dirà 
que no, però era així, perquè ho vem entendre tots així, i si vostè parla 
individualment amb cada un dels regidors, ho va entendre així. I això no és 
veritat, i això no és veritat, i aquí sí que podem dir que per a nosaltres això és 



 

 

una mentida, perquè si no ho podem dir... si no podem dir que una cosa que 
per a nosaltres no és veritat és mentida, doncs tela... 
 
Una altra cosa, senyora Sánchez, legitimitat vostès tenen la mateixa que 
nosaltres, ni un pèl més ni un pèl menys.  Ho dic perquè vostè ha dit que 
vostès estaven més legitimats que nosaltres representar... sí ho ha dit, ho ha 
dit així, vostès estan més legitimitats que nosaltres... ha dit vostè exactament 
això.  Ha dit que estava més legitimada per presentar un pressupost, perquè 
tenien un regidor més, ha dit vostè això.  Vull dir, no passa res, ho ha dit, però 
això no és veritat, perquè igual de legitimat està que ho presenti un únic regidor 
o que ho presentem vint-i-cinc.  La legitimitat política és la mateixa, la mateixa, 
ho dic perquè no ha dit exactament això, li recordo, eh? 
 
També ens diu que hem entrat en una situació d’inestabilitat política.  Home, ja 
hi som, eh?  Ja fa mesos que som en un moment d’inestabilitat política, perquè 
la situació econòmica d’aquest Ajuntament és dramàtica, senyora Sánchez.  
Clar, és que em diu, ara entrarem en un procés d’inestabilitat política.  Home, 
doncs benvinguda a la realitat, perquè és que ja fa mesos que la tenim aquesta 
inestabilitat.  I sincerament, i és una opinió política, em dóna la sensació que 
vostès viuen còmodes amb aquesta inestabilitat.  Nosaltres no, nosaltres no hi 
vivim còmodes.  No amb la necessitat de la gent, que és evident que ningú de 
nosaltres hi viu còmode amb què la gent estigui patint, no, parlo de la 
necessitat d’aquest Ajuntament i de la situació que es planteja des del punt de 
vista econòmic.   
 
I quan tornen a dir lo de les nòmines, hem fet un gran esforç, però vostès 
saben com nosaltres que la tresoreria d’aquest Ajuntament garantida no la 
tenim, i que per a nosaltres, torno a dir, la concessió era per garantir això, amb 
tot el mal al cor, però governar a vegades indica prendre decisions que no 
t’agraden i que no representen a la gent que t’ha votat.  Perquè si hem de fer 
única i exclusivament allò dels que teòricament ens han votat, doncs no 
defensaríem els interessos d’una ciutat com a govern, per tant no ho podem 
fer. 
 
Torno a dir-li, la gent de la CUP ens plantejava el tema de la banca.  Nosaltres 
hem fet tots els esforços possibles, és evident que vostès parlen d’un xantatge 
de les () financeres.  A hores d’ara nosaltres no tenim alternativa, des del punt 
de vista econòmic, que no siguin els bancs, no en tenim.  Sí, ens podem 
plantejar, vostès fan un plantejament doncs que socialment i des del punt de 
vista més general, doncs pot ser efectiu, però jo no puc negar a un banc pagar-
li, primer perquè la Llei m’obliga a que li pagui abans –i això ho saben vostès- 
abans que les nòmines he de pagar als bancs.  Però és que si jo no pago als 
bancs, tampoc podré pagar les nòmines, perquè qui em deixa els diners per 
pagar les nòmines són els bancs.  I clar, entres en un circuit que és evident 



 

 

que nosaltres estem un punt atrapats, no nosaltres, totes les administracions, 
però la resposta a això desgraciadament no pot ser una resposta local, ni 
erigir-nos com el... perquè miri, sap què?, nosaltres li podem demanar molts 
sacrificis a la gent, molts, cosa que a vegades la gent, amb tota la raó del món, 
ens diu que els sacrificis potser que comencin per nosaltres, i ja els intentem 
fer, però el que no li podem fer per exemple a la gent de l’Ajuntament és dir-lis 
que no cobraran les nòmines, a canvi de que nosaltres fem una postura molt 
de força.  Crec que no és responsable per part nostra.  Entenc... i a part no 
només l’entenc sinó que comparteixo el que diu, però jo crec que aquest 
plantejament no és un plantejament que es pugui plantejar des del punt de 
vista només local de Vilanova, sinó que sí que hauríem de ser capaços entre 
tots plegats, allà on toca, que en aquest cas és al govern de la Generalitat i al 
Parlament, i en tot cas a Madrid o a Estrasburg, plantejar que això s’ha acabat, 
que els bancs no han de ser prioritaris, que lo prioritari és la gent.  I en això 
estem absolutament d’acord i farem les accions que corresponguin, i que 
puguem compartir entre tots, però que no ens poden demanar a nosaltres, com 
a Ajuntament, és que demanem un esforç de la gent que la gent no pot 
compartir.  Perquè aquest esforç no el faria, o sigui, no seria que l’alcaldesa 
prevariqués, és que en funció del que fes l’alcaldesa o del que fes el regidor, 
afectaria a un nombre important de gent, i això jo crec que en aquests 
moments no estem en disposició de poder-ho fer. 
 
Vostès també em parlaven d’algunes coses que home, com conec en concret, 
deixi’m que li contesti, no?  Vostè em deia la grua, no?, per exemple la grua, 
poso l’exemple de la grua, tal... no sé... la grua l’ha acabat fent... segueix el 
servei, després una decisió molt dura, sí, i amb diferències entre les parts, és 
evident, però al final, al final el cost s’ha reduït i la grua la fa VNG 
Aparcaments.  Ho dic perquè quan es planteja que les coses es fan o no es fan 
del grat de la gent, d’algú en concret, en aquest cas de vostès, també s’ha de 
ser realista.  Al final, perquè clar, quan un negocia, si tu no... tu pots quedar 
molt impol·lut i quedar com un senyor, per entendre’ns, si mai negocies res, 
però a la que negocies alguna cosa i comences a negociar amb la gent, amb 
els sindicats, amb els treballadors, amb les empreses, entres al fang, i per tant 
no tot el que tu penses acaba produint-se, i evidentment hi ha moments de 
tensió, de negociació, de diferències, fins i tot hi ha moments de contradiccions 
en qualsevol negociació, però l’important és que portis a terme una (), al final 
com conclogui, i nosaltres, dins de les capacitats que ha tingut aquest equip de 
govern, hem anat tancant pràcticament totes les negociacions.  Fixi’s, vem 
portar un pressupost amb el capítol I negociat, negociat amb els sindicats i 
tancat, amb un gran esforç per part dels treballadors, però vem fer-ho, i 
entendran que aquesta dificultat era majúscula, no era tant com la d’aquest Ple 
municipal, pel que es veu, però sí que era majúscula aquesta.  I els 
treballadors van fer un grandíssim esforç per mantenir els llocs de treball, que 
és el que vol aquest equip de govern.   



 

 

 
Altres coses que m’han comentat.  El senyor Santi Rodríguez comenta el fet 
sempre, bueno, porta en aquests últims plens parlant de lideratge, no?, i de 
que no liderem suficient.  Clar, és que, senyor Rodríguez, i vostè després ho 
ha comentat, i segurament és una contradicció in terminis, no?, la que vostè 
planteja quan fa tot el seu relat, però és que resulta que la decisió de la gent ha 
estat aquesta, no és decisió d’aquest equip de govern, aquest govern lidera el 
que pot, perquè resulta, com vostè diu: lidera i tampoc ha estat capaç de 
generar o de buscar aliats.  Home, en un any i mig déu n’hi do les coses que 
hem pogut aprovar.  Sí, senyor.  Perquè vostè em parla d’una cosa que no és 
menor, vostè no hi posa un valor, que jo crec que sí ha de posar, al pressupost 
anterior vem aconseguir l’abstenció de tothom, no es va regalar aquesta 
abstenció.  Vostè plantejava que només havíem aconseguit un vot favorable, 
estic d’acord amb el que ha dit, però les abstencions no es van regalar, es van 
lluitar i suar, per entendre’ns, eh?, vem tindre que negociar les abstencions, 
d’acord.  Amb el Partit Socialista els vem tindre que asseure i acordar tot un 
reguitzell de propostes que feien, i les vem incorporar i les vem acordar amb 
vostès, amb la CUP i amb Iniciativa. Per tant, no em digui que no hem buscat 
aliats.  Home, és molt difícil, si jo ja els hi dic, ja els hi admeto, jo ja assumeixo i 
l’equip de govern ja assumim que ens toca ballar amb la més lletja, i que ja ens 
toca a nosaltres assumir que el pressupost potser només l’aprovem nosaltres, 
però ja vem reconèixer l’esforç que feien amb l’abstenció.  Però un aliat, algú 
que pugui viatjar amb nosaltres, sap vostè perfectament... o una complicitat 
més (), com diu vostè, nosaltres només la podem fer numèricament o amb dos 
partits polítics sumats, o amb el principal partit de l’oposició.  Això és el que hi 
ha i per tant això necessita de lideratges compartits, és impossible, i a part... 
escolti’m, en la societat moderna en la que vivim, això dels lideratges 
messiànics s’han acabat, s’han acabat, i els lideratges han de ser més 
compartits.  La gent ha de poder treballar amb la capacitat de treball en equip i 
de veure que no és només la imatge de l’alcalde ni de l’equip de govern, sinó 
que hi ha gent que participa d’un Ple en el qual hi ha doncs una minoria que 
governa, que pot participar en la presa de decisions.  I això és el que hem 
intentat.  També és difícil, perquè aquí portem una cultura –i perdonin que ho 
digui així- de dotze anys anteriors en què no hi havia aquest tipo de debat, 
perquè ja s’havien format majories que governaven en majoria.  Però aquí tots 
recordaran i vostè compartirà amb mi que ha portat anys doncs que en algunes 
comisions doncs s’informava i ja està, i vostè no tenia capacitat d’entrar a 
debatre, li deien: això serà així i ja està.  Clar, hem tingut que canviar tots la 
percepció de com es governa, i també és difícil per a nosaltres, però també és 
difícil per a vostès, perquè a vegades ens diuen que no liderem prou, i a 
vegades ens diuen que és que volem imposar la nostra voluntat.  Home, o fem 
una cosa o fem l’altra, però totes dues és difícil que les fem.  Per tant, 
intentem, sí, sí, intentem navegar, intentem navegar.   
 



 

 

També li dic una altra cosa, senyor Rodríguez, jo, en la política local debatré 
amb vostè el que consideri vostè oportú que debatrem, però jo no li 
convenceré a vostè, no intentaré convence’l a vostè de quina és la seva nació.  
Tampoc intentin convènce’m a mi de quina és la meva.  Per tant, amb el debat 
identitari nosaltres tenim la nostra postura, ja la coneix, és ben coneguda, com 
a partit; vostès tenen la seva, la respecto al 100%, la respectem al 100%, i en 
tot cas, si en algun moment vostès no es senten respectats amb aquesta 
postura ens ho han de fer saber com a govern, que actuarem en 
conseqüència, però la nostra postura no la canviarem.  Aquest equip de govern 
és majoritàriament independentista i no ho deixarà de ser, perquè les 
conviccions, com deia el senyor Elena, en política doncs algunes no canvien.  
Respectant la seva, perquè només faltaria, només faltaria que vostè no pogués 
aportar la seva visió del món, la seva visió del país i la visió que vostè tingui, i 
si en algun moment, li torno a dir, considera que aquest equip de govern ha 
estat bel·ligerant en contra de la seva visió, doncs és quan nosaltres haurem 
d’actuar en conseqüència.  Entenc la seva visió. 
 
En tot cas, i per anar acabant, torno a dir, no és una decisió de l’alcaldesa, ho 
dic perquè no... és una decisió de l’equip de govern.  Jo els hi torno a dir.  
Nosaltres no considerem que cap grup municipal sigui irresponsable, 
considerem que hi han accions irresponsables, i això em sembla () són.  
També vostès han considerat que nosaltres hem fet accions irresponsables, i 
ho han dit i ho han publicat, i està a les hemeroteques.  Ho dic perquè la 
gravetat de la paraula va en funció també de com un s’ho pren.  Clar, si vostè 
es pensa que nosaltres pensem de vostès, o de tothom, que són tots una colla 
d’irresponsables, entenc la seva postura.  Sap que això no ho pensem, perquè 
sinó no haguéssim arribat a molts acords dels que hem arribat. 
 
És evident, vistes les posicions, que aquesta moció de confiança no 
prosperarà, no cal ser tontos, no?  Vull dir, se suma ràpid i es veu com acaba 
la situació, no?  Per tant, s’obre un periode de reflexió d’un mes, aquest equip 
de govern tractarà de fer aquest periode de reflexió amb la majoria, amb 
disposició a negociar, a treballar, a modificar tot allò que calgui modificar, fins i 
tot també des del punt de vista econòmic, també des del punt de vista 
econòmic, perquè que un aprovi un pressupost no vol dir que no pugui aprovar 
modificacions del mateix, no vol dir-ho.  Per tant, estem disposats a modificar 
allò que calgui, sempre i quan allò pugui ser realitzable, i entendran que 
nosaltres, com a equip de govern responsable i seriós, com ho són vostès des 
de l’oposició, no podem fer altra cosa, i si podem plantejar-los modificacions 
pressupostàries les podem plantejar des de l’endemà mateix del Ple d’avui, ho 
dic perquè no és un atzucac, perquè a vegades sembla: no, o aproven aquest 
pressupost o hi ha un govern nou.  Només, eh?  Nosaltres podem aprovar 
aquest pressupost i es poden aprovar les modificacions d’aquest pressupost, 
com s’han aprovat... sinó mirin vostès el calendari de plens dels últims 12, 13, 



 

 

14 anys, les modificacions pressupostàries i de pressupost que s’han produït, 
són incalculables, moltes vegades s’han fet.   
 
Per tant, en una situació excepcional com les que planteja ara, què vol aquest 
equip de govern?, doncs trobar gent dins del Ple municipal, amb la capacitat 
d’entendre que estem en una situació complicadíssima, que tenim un 
pressupost complicadíssim i que hi han per aquest Ajuntament tres prioritats en 
aquest pressupost, i sobre la base d’aquestes tres prioritats, podem arribar als 
acords que calguin.  Una, primera prioritat: cap acomiadament, és la primera 
prioritat.  Segona prioritat: pel que fa referència als serveis socials i a l’activitat 
de suport a aquelles persones que estan patint més la crisi, més recolzament i 
més pressupost.  I tercer: no estirar més el braç que la màniga.  No farem o no 
podem fer, entenem, un pressupost que sabem que sigui incomplible.  Sobre 
aquestes tres bases podem modificar i acordar el que els grups vulguin, però 
sobre aquestes tres bases.  Sense aquestes tres bases, sense una de les tres 
potes, aquest pressupost no s’aguanta.  I entenem que el pressupost que hem 
realitzat o que hem presentat les aguantava.   
 
I torno a dir, perquè consti en acta, que estem disposats a iniciar demà mateix, 
o just passat el carnaval, si és que el passem i el superem tots plegats, 
començar a treballar dia a dia per aquelles modificacions que es puguin produir 
en el cas de que no hi hagi una alternativa de govern que pugui plantejar una 
moció de censura, per fer aquelles modificacions pressupostàries necessàries 
perquè hi hagi una voluntat de tirar... vull dir, vull que entenguin que no volem 
que sigui el nostre pressupost, ni la nostra, el que volem és d’una vegada 
trencar el gel i veure que hi han capacitats de negociar, perquè ens dóna la 
sensació que els últims mesos aquest gel s’ha convertit en algo bastant poc 
difícil de trencar.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Obrim una ronda de paraules i comença la senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Gràcies.  Intentaré ser molt breu i donar doncs algunes idees.  El nostre grup, 
ho vàrem dir el dia de constitució d’aquest nou Ple, el dia de la constitució 
dèiem: per cada crítica que fagi el nostre grup, tindran sobre la taula una 
proposta.  I crec que això s’ho han trobat a cada moment, s’ho han trobat a 
cada moment.   
 
-  Tarifació social: una proposta, una moció presentada, nou mesos de retard 
s’inicia el procés de la tarifació social.  Disculpes, endarreriments, el mateix 



 

 

govern deia que incomplia, amb paraules de la mateixa alcaldesa, que havia 
incomplert aquell acord i que s’havien endarrerit doncs substancialment nou 
mesos per aplicar la tarifació. 
 
-  Moció de pla d’acció de Turisme: no sabem res. 
 
-  Moció de mesures d’això, per la mesa social, presentada fa mesos.  I la 
veritat és que no veiem accions concretes davant d’aquella moció que va ser 
votada per tothom.   
 
-  Evidentment ja s’ha dit, la revisió del Pla General, la revisió del Pla General. 
 
És a dir, vostès utilitzen la tàctica d’intentar contentar-nos a tots i de tota 
manera, i preferiblement –perdonin- i aquesta també ha sigut la nostra visió o 
és la nostra forma d’entendre quin ha estat bàsicament, deixi-m’ho dir així, 
doncs la voluntat d’aquest govern de Convergència i Unió, que és bàsicament, 
diguem-ho així, mimar el grup municipal de la CUP, substancialment.  I 
perdoni, els seus plantejaments segurament no els hi ha acabat de sortir.  Però 
nosaltres hem posat sobre la taula propostes, hem presentat per escrit i 
avançadament, en comisions informatives i treballadament propostes a les 
Ordenances Fiscals, del primer any i d’aquest any també, per escrit.  
Evidentment, les nostres sempre han estat difícils, sempre demanem 
impossibles.  Resulta que el grup municipal de la CUP, a última hora i cinc 
minuts abans d’aquest Ple doncs no demana impossibles.  Ja està, ha hagut 
una preferència en la seva capacitat d’aliats, de búsqueda d’aliats o de 
complicitats, bé, doncs que ha portat també a aquesta situació, que és la que 
tenim ara. 
 
Sí, miri, nosaltres ens hem cansat també d’anar presentant propostes que en 
aquests moments doncs bé, perquè dèiem “per cada crítica una proposta”, i 
entenem que és evident que el nostre projecte polític vol transformar la 
societat, però és evident que avui a la política, a part de transformar la societat, 
que és un projecte a llarg recorregut segurament, per tots, des de cada una de 
les idees, ideologies, i des de cada un dels projectes polítics, el que vol és que 
li sigui útil a la seva vida, i ho hem entès, i ens hem posat al costat a portar 
propostes i a portar mocions.  Però home, si qui dies passa anys empeny no 
veiem resultats, la veritat, deixi’m dir que desconfiem de la capacitat d’aquest 
govern quan ens diu: acepto aquesta proposta, i després no es realitza. 
 
Evidentment compartim, i aquest crec que és el plantejament de segurament 
tots els regidors d’aquest govern, hem de canviar de visió a l’hora de plantejar-
nos com podem sortir d’aquest atzucac, el que sí deixi’m i permeti’m que 
també reiteri, jo he intentat exposar la meva exposició, ens han portat 
vosaltres, i en tot cas qui esmenta la qüestió de confiança, i és una qüestió de 



 

 

confiança perquè és la persona que més competència té en aquest Ple, que és 
l’alcaldesa, i per tant es personalitza en l’alcaldesa la qüestió de confiança, 
evidentment doncs el govern l’ha de recolzar, com no pot ser d’altra manera. 
 
Crec que ja no és un tema numèric, no és un tema numèric de que... i vostè 
està plantejant que ara doncs... o fins ara han intentat doncs amb els grups 
minoritaris a veure si arribaven a acords i no els hi ha sortit, i ara una mica 
doncs tirar l’ham per si el grup majoritari de l’oposició doncs pot acabar de 
treure la governabilitat d’aquesta ciutat amb vostès, no?  I crec que no és un 
tema de números, i crec que ho hem de plantejar de forma diferent, és un tema 
de compartir projecte, model, i en aquest sentit deixi’m dir, amb el seu model, 
amb el seu projecte d’idees, ara per ara a nosaltres estem més en desacord, o 
més allunyats, com vulgui dir-li, però és una qüestió, i de veritat, ni personal, ni 
d’això, és una qüestió política, amb el seu projecte.  Altres és possible que no, 
que no estiguin tan d’acord. 
 
Nosaltres treballarem per construir realment això, un projecte per a la ciutat, 
que s’apropi, que defensi allò que pensem els homes i les dones d’Iniciativa.  
Transformar-la, evidentment, des de la humilitat, no aconseguint segurament 
tot allò que porta el nostre ideari, perquè ho sabem, perquè és la realitat, has 
de treballar contra una dura realitat i contra un sistema.   
 
Sí, evidentment, i això permeteu-me que us ho dirigeixi a vosaltres.  El govern 
anterior evidentment que hem fet autocrítica, o ens l’han feta, i l’hem feta, o 
ens l’han feta descaradament amb una audiència pública a la que ens vam 
sotmetre sense cap problema per explicar com veiem.  I mira, deixeu-me dir 
una cosa, a la nostra ciutat segurament doncs sí, vàrem deixar una situació 
d’endeutament no excepcional, com en molts i molts municipis d’aquest país i 
evidentment també de la resta de l’Estat.  No era cap excepcionalitat, en tot 
cas ja vàrem tenir l’audiència i van poder exposar tots la seva visió.  Però el 
que estic segura i és el que vaig compartir d’aquell govern és que avui viuríem 
una situació pitjor a la nostra ciutat, i en aquests moments de crisi, si no 
s’hagués realitzat el CAPI de Baix a Mar, si no s’hagués fet l’IES de Baix a 
Mar, si no s’hagués reurbanitzat tot el centre de la nostra ciutat, si no 
s’haguessin fet dos centres cívics... sí, senyors, d’això també em sento 
orgullosa. Vam treballar i vam fer una proposta compartida.   
 
I deixi’m acabar.  Sí, dotze anys d’un govern en majoria, però un govern que a 
dintre estava conformat per tres partits polítics que dialogaven, que 
consensuaven i que arribaven a acord.  Ho sento, vostès en aquest cas no se 
n’han sortit, han manifestat una certa incapacitat per amb la resta de grups 
municipals d’aquest Ple doncs tenir aquesta capacitat de compartir i arribar a 
entesa. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.   Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, no volíem intervenir, però clar, per al·lusions al final t’obliguen una miqueta.  
Volia començar pel senyor Sánchez, començaré per l’esquerra, pel grup 
d’Iniciativa.   
 
Ara resulta que som el grup mimat, doncs no ens hi hem sentit tant, però 
bueno, en algunes coses hem estat d’acord, hem parlat.  També vostès parlen 
que nosaltres som el grup mimat i vostès han fet propostes.  Home, nosaltres 
també n’hem fet unes quantes de propostes i diria que totes en seu de 
Comissió Informativa.  Vull dir que hem fet propostes i les han pogut veure tots 
i hem negociat i hem estat negociant davant de tots.  Sí que és veritat que a la 
reunió de cinc minuts abans del Ple, segurament en aquesta no hi érem tots, 
però en tot cas home, si hem estat negociant és perquè també hem fet moltes 
propostes. 
 
Una altra cosa, l’autocrítica es fa, no te la fan.  Clar, que digui: m’han fet 
l’autocrítica els altres... i a part entenem que ha de servir per alguna cosa i un 
se l’ha de creure i n’ha de treure algunes conclusions.  I per últim, i no volia 
entrar a valorar l’actuació de l’anterior govern cas per cas, he entrat a valorar 
només el que era alguns temes econòmics.  L’IES Baix a Mar, l’IES Baix a Mar 
no el paga aquest Ajuntament; l’IES Baix a Mar se sap que tardarà uns mesos 
a haver-hi els diners, l’Ajuntament s’avança, treu el contracte de l’obra i posa 
un pagament -sinó m’ho expliquen després-, i posa un pagament a deu mesos 
o a x mesos, no recordo ara exactament, que és més o menys quan arriben els 
diners des de la Generalitat.  I en tot cas això ho dirà Santi Rodríguez després.  
Que aquest també és un dels altres problemes, que si aquests diners que van 
arribar van anar realment a aquest institut o van anar a pagar una altra cosa i 
després l’hem hagut de pagar més tard.  En tot cas, però, entenem que no és 
una gran fita d’aquest Ajuntament.  En tot cas sí que va ser una aposta valenta 
el dir bueno, ja ho fem nosaltres, però clar, però òbviament no l’hem pagat des 
d’aquest Ajuntament. 
 
Per altra banda, i aprofitant que ha tornat el senyor Sánchez, vostè parla de 
tres bases d’aquest pressupost i una d’elles i principals cap acomiadament.  
Bé, cap acomiadament d’un contracte indefinit, perquè que jo sàpiga la gent 
que té contractes temporals s’acomiada també, d’acord?  A veure, Selsa, que 
jo sàpiga, hi havien sis treballadors temporals i es van acomiadar, per tant no 
és cap acomiadament.  I a part... 
 



 

 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
No es van renovar. 
 
MARC FONT 
 
Molt bé, no es van renovar.  A veure, amb la contracta anterior aquests 
treballadors eren necessaris, quan es fa la contracta nova, si vol deixem-ho 
així, s’eliminen llocs de treball, d’acord?, ni vostè ni jo, s’eliminen llocs de 
treball... matem-ho així... com s’eliminen llocs de treball a l’estiu amb la neteja 
de les platges, s’eliminen llocs... no, no, que en tot cas hem de valorar si és 
una mesura imprescindible o si no ho és, però el que no podem dir o poden dir, 
si creuen només amb contractes indefinits que no hi ha cap acomiadament o 
que no s’afecta l’ocupació en aquesta ciutat, perquè òbviament sí que se l’està 
afectant.  I després podem entrar si és una qüestió imprescindible o no, però 
òbviament s’ha afectat a llocs de treball en aquesta ciutat.   
 
Quan parlava de privatitzar l’aigua, privatitza la gestió de l’aigua.  Home, no li 
posarem un candau al litro d’aigua que va canonava avall, òbviament no la 
privatitzarem, però estem privatitzant... no privatitzem cinquanta anys... al final 
el que s’acaba passant... el control de la gestió, a veure, desenganyem-nos, la 
companyia d’aigües en aquest municipi no té benefici, ho va reinvertint tot, 
excepte un cànon de mig milió d’euros que ens ve a l’Ajuntament, d’acord?  
Cap companyia privada entrarà a comprar un 49% d’això a no ser que 
augmenti aquest benefici perquè pugui recuperar aquests diners que ha posat 
al principi.  Per tant, no deixava de ser que ens obliguessin a apujar l’aigua als 
ciutadans.  Home, són números, eh?, vull dir, o una de dos... no, clar, també hi 
ha l’altra opció que és rebaixar el sou dels treballadors.  Vull dir, o es va perquè 
augmentes el benefici via cobrar més diners per l’aigua, o vas perquè rebaixes 
les condicions laborals dels treballadors.  Nosaltres no en sabem veure una 
altra.  En tot cas, si ens ho explica, doncs potser sí que n’hi ha una altra, però 
per a nosaltres, la veritat, l’anàlisis és bastant simple. 
 
Bueno, ja no entraré més en el tema de la banca.  Crec que les postures estan 
clares, nosaltres parlem de postura de força, en tot cas cadascú és lliure doncs 
de fer el que cregui. 
 
I l’última cosa que li volia apuntar, quan ha parlat abans de la grua, sí, al final la 
grua s’ha quedat a VNG Aparcaments, però jo en aquell moment estava 
parlant de transparència i d’explicar les coses, d’acord?  I hi va haver uns 
moments que realment des dels grups de l’oposició ja no sabíem on estàvem.  
Perquè se’ns deia que si els treballadors sí, el comitè no, que si l’altre no sé 
què, anaves a l’altra banda i les versions eren contraposades, fins al punt que 
vem proposar i es va decidir fer una reunió totes les parts perquè tots 



 

 

poguéssim veure a veure què deia cadascú.  Al final no es va fer, no es va fer, 
en tot cas vostè sabrà, es va aplaçar i al final es va arribar a un acord.  Però en 
tot cas, si es va arribar a aquest punt de dir seiem-nos tots, era perquè hi havia 
un guirigall que ben bé no sabíem ningú on érem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Un parell, només un parell de coses, només un parell de coses i 
una conclusió, no?   
 
Una primera, perquè jo crec que és important recordar-ho, no?, senyor 
Sánchez, sense ànim de polemitzar, ni molt menys.  És dir, escolti’m, venia a 
fer la similitud de que liderar era imposar.  Nosaltres podem estar d’acord que 
en èpoques pretèrites hi podien haver determinades imposicions, però 
probablement també hi havien lideratges.  Però permeti’m que li faci referència 
a una altra època, perquè en aquest Ajuntament no sempre hi han hagut 
majories absolutes, hi han hagut governs en minoria que han liderat, que van 
estar quatre anys, i que no val la pena ara entrar a explicar en quines 
circumstàncies, però que no van mostrar la feblesa que ha mostrat aquest 
equip de govern creiem que des del primer dia.  Per tant, per tant, escolti’m, hi 
han formes i formes de governar en minoria.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  No és un debat que jo cregui que hàgim de tenir, però ho 
reconec, nosaltres l’hem posat sobre la taula i l’hem de parlar, no?  Nosaltres 
no tenim cap inconvenient en que vostès siguin tot lo independentistes que 
vulguin, és absolutament legítim, com suposo que també és legítim que altres 
no siguem independentistes.  Clar, nosaltres el que els hi demanem és que 
precisament com vostè deia fa una estona, que representen a tota la ciutat i no 
tota la ciutat és independentista, s’abstinguin des del govern de plantejaments 
independentistes, i d’aquesta manera ajudaran a que tota la ciutat se senti més 
còmoda.   
 
I vull acabar.  Podríem entrar en que si aquesta cosa, que si l’altra cosa, que si 
la de més enllà.  Vull acabar.  Siguin vostès conscients –els hi dic a vostès, 
perquè vostès estan en el govern-, tots hem de ser conscients que en aquest 
moment tenim una ferida oberta.  Podem fer dos coses, posar-hi el dit i anar 
burxant, no es curarà, o intentar deixar, treure el dit, agafar fil i agulla i intentar-
la cosir.  El nostre grup està per aquesta segona opció, i amb aquesta voluntat 
ens comprometem a fer arribar a tots els grups municipals, per descomptat, 
sobretot al grup de Convergència i Unió i al grup Socialista, que tenen les 



 

 

majors quotes de responsabilitat en el govern de la ciutat, una proposta de 
coses que entenem i que pensem que són fonamentals, importants i 
necessàries abordar per a la millora de la ciutat en els propers dos anys.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, acabo molt ràpidament.  No he vingut a parlar del passat, del qual ens 
sentim el grup socialista orgullosos del Centre d’Atenció Primària, sí, de 
l’Institut, que vam fer i que va aconseguir aquesta ciutat tenir-lo, i que no 
l’hauria tingut si l’Ajuntament no hagués tingut la valentia de fer el que va fer, 
d’adelantar el projecte, de fer que els serveis tècnics ho fessin, etc.  Ni tampoc 
parlar de la reurbanització del centre i de tantes coses d’equipaments al servei 
de la gent, eh?, que els equipaments són per a la gent, i els usen, i els hi van 
molt bé, i milloren la qualitat de vida de la gent.  Aquest és el nostre model de 
ciutat, el que nosaltres creiem.  Però no hem vingut aquí a això.  
 
El senyor Sánchez és molt hàbil, comença a parlar, que tu has dit, que l’altre 
ha dit, que tu, i llavors et contesto i llavors et donc la volta i lo que has dit t’ho 
dic a mitges i aleshores no sé què.  Escolti, aquí hi ha un lio i l’han provocat 
vostès.  Sap què vull dir?  Vostès han posat sobre la taula, l’alcaldesa és qui té 
la competència per decisió compartida, naturalment, de tot el govern, una 
moció de confiança.  I ara pot dir no, perquè negociarem.  Senyors de la CUP, 
no pateixin, perquè això que diuen és súperinteressant, molt bé, ho recollirem, 
perquè canviarem el pressupost... Però escolti, és que legalment vostès s’han 
posat en un lio, ens hi han posat a tots, per una decisió de convocar un Ple 
com aquest, que provoca que si tenen la confiança hi ha pressupost i si no hi 
ha en trenta dies una moció de censura i si no hi ha moció de censura hi ha 
aquest pressupost.  I deixi’m dir-li dos coses: necessàriament ha de ser aquest 
pressupost i d’aquí a trenta dies estarà aprovat aquest pressupost si no hi ha 
una alternativa. 
 
Segona.  Per després poder fer canvis, estan a l’albur d’una llei que fa l’Estat, 
que està qüestionant-se si les millores –l’interventor ho sabrà-, si els 
increments, com en diuen?, les majors arribades de diners, els majors 
ingressos a què s’han de destinar.  Per tant, el lio està a sobre de la taula, i 
l’han provocat vostès, per volguer fer un cop de força que ha estat un error.  I 
efectivament, jo no he vingut aquí a donar voltes i voltes i voltes sobre el que 
diu un o el que diu l’altre.  Només posar sobre la taula que el nostre grup ha 
intentat ser durant un any i mig responsable, poden estar vostès d’acord o no.  



 

 

Sempre aportant les nostres propostes respecte de cadascuna de les mesures 
que s’aplicaven.   
 
Taxes.  Vam defensar que no es pugessin.  Vostès diuen: això no pot ser.  
Però el govern del qual jo era alcalde durant dos anys no ho va fer, per tant 
alguna credibilitat teníem per poder-ho proposar.  Poden estar d’acord o no, 
però ho vam fer. 
 
Pressupostos.  Deu mesures.  Acceptades unes quantes.  Abstenció permet 
aprovar el pressupost.  
 
Darreres taxes.  Home, no és que estigui bé negociar fins l’últim moment, o no 
estigui bé, miri, això és relatiu, el que no està bé és que el cap del principal 
grup de l’oposició aixequi la mà i pregunti si està imputada o no una taxa de 50 
euros a totes les urbanitzacions periurbanes i el govern no ho sàpiga.  Els que 
anaven a abstenir-se es pensaven que no hi era i resulta que hi era i la van 
haver de treure aquí sobre la marxa amb un boli.  Això no és diàleg, això és 
caos, al meu entendre. 
 
Per tant, ha de canviar i han provocat una situació que provoca una 
responsabilitat respecte dels 25 regidors, i nosaltres creiem que s’ha de donar 
un canvi de rumb, un canvi d’orientació, un nou full de ruta en la política 
d’aquesta ciutat com a conseqüència de la situació que hi ha a la ciutat avui.  
Podem fer retòrica sobre el passat, sobre el present, sobre el futur, sobre el 
paper de la ideologia en les polítiques concretes, etc.  Podem fer-ho, però el fet 
és que sobre la taula durant aquests propers 30 dies està això, i la nostra 
responsabilitat evidentment l’exercirem, de proposar quin creiem que és el full 
de ruta que ha de tenir aquesta ciutat en els propers dos anys i mig. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Hem fet dues rondes d’intervencions, i per tant passo 
la paraula al senyor Sánchez, per fer en principi... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Dos, dos coses, eh?  Tres coses concretes i ja està.  No he volgut, senyor 
Rodríguez, posar liderar i imposar com el mateix, no ho he volgut.  Si ho he fet, 
m’he equivocat, disculpi, no ho volia dir en aquest cas.  Simplement li volia 
plantejar que els lideratges en situacions de minoria, de minoria que necessites 
més de dos grups o d’un de molt gran per plantejar acords, són minories que 
necessiten de lideratges compartits.  També estem en una altra època, no 
estem als vuitanta ni als noranta.  La gent pensa d’una altra manera, la societat 



 

 

ha evolucionat, som al segle XXI i hi ha una altra forma de governar i de 
prendre decisions.   
 
Senyora Sánchez, discrepo amablement de que em plantegi que per cada 
idea... per cada... com ho ha dit vostè això?, per cada crítica una proposta.  
Bueno, hi ha propostes i propostes.  Hi ha propostes, com vostè sap... jo puc 
presentar-li una proposta demà que sé perfectament que vostè no me 
l’acceptarà i vostè me l’ha pot plantejar a mi igual.  Si jo vull arribar a un acord, 
senyora Sánchez, tracto de presentar una proposta sobre la taula que tingui la 
capacitat de negociar.  Perquè, sap el que passa?, que jo sóc jo, parteixo de la 
base que el meu projecte no és un projecte del total de la ciutat, que hi ha 
molta gent que no el pot compartir.  Vostè també ho ha de plantejar això, que 
el seu projecte no és l’únic ni el millor, sinó que és el seu, perquè de projectes 
bons en tenim tots. 
 
Torno a discrepar en el tema que plantejaven de les privatitzacions.  Li torno a 
dir: el plantejament que feia aquest equip de govern, ho dic perquè m’agrada 
dir les coses com són, era concessionar el 49% de la companyia, per tant la 
presa de decisió sobre l’aigua quedava en mans, quedava en mans, perquè 
tenies el 51% i això va així, qualsevol... com aquí en aquest Ple, vull dir, la 
presa de decisió d’aquest Ple, la plena 13 de 25.  Doncs és exactament el 
mateix, senyor Font, el mateix.  Vostè podrà posar en dubte, podrà posar en 
dubte com o qui o com s’ha de gestionar, però les majories no.  El 51% que 
tenia l’Ajuntament era el que havia de donar resposta a la voluntat sobre la 
companyia d’aigües, no el 49% que gestionava l’empresa. 
 
I per últim, senyor Elena, i ja per acabar, torno a dir-li, la responsabilitat sobre 
la governabilitat d’aquesta ciutat recau principalment entre vostès i nosaltres.  
Des d’avui o des del primer dia, des del dia en què vostès saben que nosaltres, 
amb més encert o amb menys capacitat d’encert, que devem tenir molt poca 
de capacitat d’encert -jo ja li poso... ja em poso en el pitjor dels escenaris-, en 
tenim molt poca de capacitat d’encert, però els hem ofert aquesta possibilitat.  
M’ho podrà negar dient, com ha dit al principi, que això s’ha fet cosmèticament, 
o ho hem fet d’una manera no voluntària.  Home, jo crec que si vostè ho valora 
profundament, sap que això que ha dit no és exactament així.  Jo emplaço al 
fet de que aquí també, escolti’m, quan vostè em diu això dels majors ingressos 
s’ho podia... també s’ho poden plantejar en la seva proposta, que plantejar uns 
majors ingressos -que vostè sap que l’interventor va dir que ell considerava 
que no eren possibles-, no, no, a part dels que vinguin endavant, però els que 
vostès plantejaven tenien d’entrada un informe negatiu, tenien d’entrada un 
informe negatiu, el tenien, li agradi o no li agradi sentir-ho, senyor Elena, però 
és així, tenien un informe negatiu.  En tot cas constatar que un informe negatiu 
d’un interventor sobre un pressupost municipal no és el millor dels principis, 
sincerament.   



 

 

 
En tot cas, en tot cas torno a plantejar-li, i agafo les paraules que deia el 
senyor Rodríguez, si hi ha una ferida oberta, si és que existeix aquesta ferida 
oberta, aquest equip de govern està disposat... no, jo li dic a vostè, m’estic 
dirigint al principal partit de l’oposició, amb els altres grups ja hi he parlat i 
també els hi he comentat el que plantejava.  Li comento que si aquesta ferida 
està oberta el que hem de tractar entre tots és de tancar-la, perquè si la 
seguim supurant la situació seguirà sent la mateixa.  En tot cas doncs agrair, i 
espero que així sigui, doncs que la gent entengui que aquest mes que es 
planteja és un mes de reflexió, no és un mes de més desestabilitat, seguirem 
governant la ciutat.  La ciutat tindrà un govern i si resulta doncs que no hi ha un 
altre govern possible, doncs seguirem oberts a dialogar qualsevol cosa que es 
plantegi.  Si hi ha un altre govern possible i en aquest govern possible hi ha 
Convergència i Unió, doncs intentarem governar millor que fins ara, perquè 
segurament vostès plantegen que no ho hem fet prou bé, doncs intentarem fer-
ho millor.  I si per l’avatar de la política resulta que passem a l’oposició, doncs 
farem oposició, perquè aquí no venim, sincerament, i crec que no venim cap 
dels vint-i-cinc, però jo deixi’m que parli del nostre grup municipal, no venim 
aquí a tenir un càrrec, cap de nosaltres, cap de nosaltres, venim a intentar 
millorar la vida de la ciutat, i per tant si al final resulta que per millorar la vida de 
la ciutat doncs passa perquè aquest equip de govern sigui o més ampli o sigui 
diferent, doncs haurem d’acceptar-ho democràticament, i em sembla que això 
ni és un lio, ni és un problema, és democràcia, i la democràcia planteja 
escenaris diversos com l’actual i com deia el senyor Font, doncs els hem 
d’aprofitar.  També aquest equip de govern els ha d’aprofitar i per tant 
intentarem que sigui així.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Sánchez.  Per tant, crec que tothom ha tingut 
l’oportunitat d’exposar clarament les seves postures.  No sé si hi ha algú que 
creu que encara convé fer alguna aportació més.  Per tant demanaria, arribat 
aquí, al secretari que passéssim a la votació, que en el cas de la qüestió que 
avui es planteja és una mica diferent.  El secretari anirà cridant per ordre 
alfabètic als regidors i hauran de contestar sí o no a la qüestió de confiança.  
Correcte, senyor secretari? 
 
SECRETARI 
 
Sí, no i abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, no i abstenció. 



 

 

 
SECRETARI 
 
Qualsevol de les tres opcions. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, comencem amb això. 
 
El secretari va anomenant els regidors i regidores per ordre alfabètic i les 
votacions són les següents: 
 
 

Nom i cognoms Grup 
polític SÍ NO ABS. 

BLANCA ALBÀ I PUJOL CiU x   

FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN PP  x  

XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI PSC  x  

MANEL CLAVER ROSO ICV  x  

CLÀUDIA DURAN MAS PSC  x  

JOAN IGNASI ELENA GARCÍA PSC  x  

ORIOL ESCALAS NOLLA PSC  x  

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ CiU x   

MARC FONT I RIMBAU CUP  x  

GLÒRIA GARCÍA PRIETO CiU x   

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO CiU x   

JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN CiU x   

MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO PSC  x  

GERARD LLOBET SÁNCHEZ PSC  x  

ARIADNA LLORENS I GARCÍA CiU x   

JOAN MARTORELL MASÓ PSC  x  

RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO CUP  x  

MARIA JOSEP RIBA HUGUET CiU x   

MARTA RIUS GALLART CUP  x  

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ PP  x  

SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA PP  x  



 

 

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ PSC  x  

IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ ICV  x  

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA CiU x   

NEUS LLOVERAS I MASSANA CiU x   

 TOTAL 9 16  

 

 
ALCALDESSA 
 
Amb això, per tant, senyor secretari, el resultat... 
 
SECRETARI 
 
El resultat són nou vots a favor i setze en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, amb això es dóna per acabada aquesta sessió.  S’aixeca la 
sessió.  Moltes gràcies a tots. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 20.20 hores, de la qual s’estén aquesta acta que firma 
la presidenta amb mi, el secretari. 
 


