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AJUNTAMENT EN PLE        Núm.05 
=================== 
 
 
Acta de la sessió extraordinària del dia 12 de març de 2009 
 
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 12 
de març de 2009, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago 
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple: 
Pere Casellas Borrell, Maria Antònia Bonany Pagès, José Luís 
Yécora Romero, Albert Ollé Sangenís, Isabel Pineda Llauró, 
Pere Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Yolanda Milán 
Peñalver, Joaquim Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria 
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Francesc Canet Coma, 
Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier Besora 
Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni Bertran 
Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego Torres, amb 
assistència del secretari general, Fernando González Cebrián, 
i de l'interventor, Carles Pigem Ramis, per tal de fer la 
sessió extraordinària en primera convocatòria. 

Excusa la seva absència el senyor Ciro Llueca Fonollosa. 
A les dinou hores, el President declara oberta la 

sessió. 
 
----1. Pressupostos: El Ple de l’Ajuntament es dóna per 
assabentat del decret de l’alcaldia de data 5 de març de 2009 
pel qual es va aprovar la liquidació del pressupost per a 
l'exercici de 2008. La Presidència procedeix a la lectura del 
decret següent: 

“Un cop confeccionada la liquidació del pressupost de 
l'exercici 2008, de conformitat amb el que disposa l'article 
191 del text refòs de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i la regla 26 de la instrucció de comptabilitat per a 
l'Administració local, l'Alcaldia-Presidència DECRETA: 
Aprovar la liquidació del pressupost per a l'exercici 2008, 
confeccionada de conformitat amb el que estableix el text 
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i la 
instrucció de comptabilitat per a l'Administració local, 
segons els annexos adjunts.” 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que es 
obvi que després d’aquesta liquidació alguna cosa han de dir, 
ja que logicament un donar no s’ha de votar; que aquests dies 
llegint les informacions de premsa sobre la liquidació del 
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pressupost ha preocupat al seu grup la sensació que ha anat 
quedant; que intentarà ser prou curós perquè no hi hagi mals 
entesos; que la sensació que ha anat quedant a través del que 
s’ha anat publicant es com si l’Ajuntament aquest any hagués 
tancat l’exercici 2008 amb un superàvit d’un milió vuit-cents 
mil euros; que mirant comentaris d’informació dels mitjans 
sembla que aquesta sigui la realitat pressupostària de l’any 
2008; que en cap moment ha pensat que hagi hagut cap tipus de 
tergiversació informativa per part del govern, però que 
segurament hi ha hagut mals entesos i que voldrien que 
s’aclareixin determinades qüestions; que cal recordar que 
quan es fan les liquidacions dels exercicis pressupostaris 
una cosa és la liquidació del pressupost d’un exercici que 
dóna un resultat i una altra és el romanent de tresoreria que 
és l’estat de situació de l’Ajuntament a 31 de desembre de 
l’any en què es presenta el romanent de tresoreria; que 
aquest romanent de tresoreria que efectivament tal com va 
presentar l’equip de govern és d’1,8 milions d’euros és això 
un romanent de tresoreria; que hauria de quedar clar que 
aquest romanent és l’acumulació dels diferents exercicis 
pressupostaris i que no és el saldo final de liquidar 
l’exercici de 2008 amb un superàvit d’1,8 milions d’euros que 
ja s’alegrarien tots que l’economia municipal hagués pogut 
tancar amb aquesta superàvit de l’exercici pressupostari 
2008; que com que creu que s’ha extés; que només cal mirar la 
premsa la idea que són un ajuntament genial i que per 
descomptat un govern genial, ja que és qui governa, fa els 
pressupostos i els fa complir; que creuen que les coses no 
són així; que una cosa és un romanent de tresoreria que per 
saber la seva importància cal comparar-lo amb els del 2007, 
2006 i anar reculant, ja que un romanent de tresoreria és una 
acumulació d’exercicis pressupostaris; que segons les 
impresions d’Esquerra Republicana i analitzant els números el 
balanç de l’any 2008 és de números vermells; que això no 
impedeix que amb l’acumulació d’anys anteriors pugui donar un 
romanent de tresoreria del qual es pot disposar per fer el 
que el govern ha decidit que es fa; que el resultat final de 
l’exercici pressupostari des de la impresió del grup 
municipal d’Esquerra Republicana es que s’ha tancat amb 
números vermells, però que no impedeix que es pugui disposar 
d’un romanent d’1,8; que faran la pregunta per escrit perquè 
es contesti amb les dades oficials i amb l’informe de 
l’interventor; que també volen manifestar que no creuen que 
el romanent d’1,8 sigui real, ja que en aquest romanent hi ha 
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el famós tema de despeses i partides que s’han efectuat en el 
2008 i que no figuren a la liquidació; que són 269.000 euros 
de factures que haurien d’haver anat a la liquidació del 2008 
i que no hi van; que creuen que es una xifra molt important; 
que són dues salvetats que fan a la liquidació; que creuen 
que s’han de deixar clares i que no hi han quedat gaire 
almenys d’acord amb el que han anat escoltant i llegint; que 
el regidor d’hisenda o el president de la comissió 
corresponent confirmi que el tancament de l’exercici s’ha 
produït amb dèficit; que si pot xifrar més o menys en quant 
són aquests números vermells de l’exercici 2008; que com 
valora el fet que hi hagi 269.000 euros de factures de 
despeses fetes al 2008, però que cal reconeixer ara com a 
deutes quan a ningú se li escapa que hi ha un compromís en 
aquest plenari que això no passaria i que tots entenen que 
anecdòticament això podia passar, però que per aquesta 
quantitat creuen que no és lògic. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que el resultat pressupostari és positiu; 
que no és negatiu i que ajustat són 696.000 euros positius; 
que el resultat pressupostari es confecciona entre la 
diferència de les operacions corrents que hi ha un drets 
reconeguts i unes obligacions també reconegudes netes i que 
això produeix un estalvi corrent; que si a aquest estalvi 
s’hi posa a més a més les inversions financeres es pot 
arribar a un superàvit o un dèficit no financer; que sí a 
aquí si resta el que són la variació de passius financers, o 
sigui, la variació entre el que s’ha adquirit de préstecs 
nous i el que s’ha pagat de les amortitzacions donarà un 
superàvit de l’exercici que és d’1.490.000 euros; que el 
senyor Canet ho pot veure al full número 34 de l’expedient; 
que hi ha uns compromisos adquirits amb el pressupost de 
l’exercici que lògicament s’han de complimentar en els 
propers com són les inversions que no estan realitzats; que 
s’han de guardar una part de diners; que amb aquest ajust 
pressupostari resulta que s’han de treure d’aquest 1.490.000 
la quantitat de 793.969,05 i que això fa un resultat de 
pressupost ajustat de 696.000 euros i que altra cosa és el 
romanent de tresoreria que es positiu amb un 1.856.000 euros. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu que ja tindran ocasió de contrastar les dades quan 
l’interventor hagi fet el seu informe; que es tracta de 
deixar constància de les paraules que diu cadascú i que 
després l’informe de l’interventor ja es veurà quin és; que 
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es conscient que amb la comptabilitat hi ha moltes maneres 
d’enfocar-la; que s’atenen a l’informe de l’interventor sense 
cap tipus de problemes; que no hi ha cap incident per part 
d’Esquerra Republicana; que la segona precisió que ha fet de 
com valorava la quantitat de 269.000 euros que s’han hagut de 
consignar ara, però que són del 2008 el senyor Ollé no l’ha 
contestat; que en un plenari es va rebutjar una moció del 
grup d’Esquerra en la que demanaven que no tornés a passar 
això; que s’hauria d’informar als treballadors de la casa, ja 
que apuntaven que podia ser que hi haguessin determinades 
pràctiques adquirides; que creu que la moció estava prou ben 
intencionada; que el govern va dir que no era urgent i que ho 
agafaven com un prec; que, fins i tot, a l’acta diu: “Que la 
Presidència diu que el compromís unànim del plenari es 
aplicar amb rigor el pressupost i que la magnitud del 
problema que el senyor Canet posa sobre la taula es podrà 
objectivar en el moment de la liquidació del pressupost”; que 
aquesta objectivació de 269.000 euros segons el criteri 
d’Esquerra Republicana demostra que no ha reeixit en aquest 
objectiu, però que ha demanat la seva opinió i que 
l’acceptaran amb molt de gust. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per 
assabentat del decret abans transcrit. 
 
----2. Pressupostos: S’aprova definitivament el pressupost 
general per a l’exercici econòmic de 2009. La Presidència 
procedeix a la lectura de la proposta següent: 

“L’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 20 de 
gener de 2009 va aprovar inicialment el pressupost general 
per a l’exercici de l’any 2009 així com la plantilla del 
personal de l’Ajuntament. Els acords i l’expedient complert  
s’exposaren al públic mitjançant edictes publicats al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 17 corresponent al dia 
27 de gener de 2009 i fixat al tauler d’anuncis de la 
corporació, pel termini de quinze dies hàbils fins el dia 13 
de febrer de 2009. En aquest tràmit d’informació pública 
s’han presentat trenta-cinc al·legacions, dinou en relació al 
contingut del pressupost i setze en relació a la plantilla de 
personal. De les dinou reclamacions presentades contra el 
pressupost, vuit al·leguen que no s’ha consignat en el 
pressupost les obligacions necessàries per fer front als 
convenis signats; de set al·legacions formulades pel Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en quatre 
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d’elles sol·liciten que, al igual que la presentada pel 
Consell Municipal de Vilatenim, s’incorporin en el pressupost 
noves inversions i en tres restants proposen modificacions en 
temes de retribucions al igual que la presentada per Acció 
Municipal per Catalunya; les dues al·legacions restants 
presentades pel Sr. Ciro Llueca Fonollosa com a portaveu del 
Grup Municipal Socialista i per la Sra. Isabel Pineda Llauró 
com a regidora proposen modificar el pressupost inicialment 
aprovat, sense increment del seu import total. Les 
al·legacions presentades contra la plantilla han sigut 
informades pel Tècnic d’Administració General de personal, 
responsable patrimonial i assegurances. Atès que segons 
estableix l’article 170 apartat 2 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, unicament podran 
presentar-se reclamacions contra el pressupost: a) Per no 
haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits 
establerts en la Llei 39/1988. b) Per ometre el crèdit 
necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’Ajuntament en virtut de precepte legal o de qualsevol altre 
títol. c) Per ésser de manifesta insuficiència els ingressos 
amb relació a les despeses pressupostades o bé d’aquestes 
respecte a les necessitats per els que estan previstes. És 
per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència proposa a 
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents: 1. 
Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Ciro Llueca 
Fonollosa com a portaveu del Grup Municipal Socialista i per 
la Sra. Isabel Pineda Llauró com a regidora i modificar el 
pressupost aprovat inicialment sense increment del seu import 
total. 2.Desestimar les vuit al·legacions presentades per no 
haver-se consignat en el pressupost les obligacions 
necessàries per fer front als convenis signats; amb el 
compromís d’aprovar un expedient de suplement de crèdit amb 
càrrec al romanent de tresoreria positiu de l’any 2008 per a 
dotar de consignació necessària per atendre els convenis 
subscrits. 3. Desestimar les al·legacions presentades pel 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
sol·licitant l’incorporació de noves inversions en el 
programa aprovat junt amb el pressupost, i estudiar la 
possibilitat d’incorporar alguna d’aquestes inversions amb 
càrrec al romanent de tresoreria positiu de l’any 2008. 4. 
Desestimar l’al·legació presentada pel Consell Municipal de 
Vilatenim sol·licitant la incorporació de noves inversions en 
el programa de l’any 2009 i estudiar la possibilitat de 
finançar aquestes inversions amb càrrec al romanent de 
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tresoreria positiu de l’any 2008. 5. Desestimar la resta 
d’al·legacions presentades contra el pressupost, per no 
ajustar-se el seu contingut al que estableix l’article 170 
apartat 2 del text refòs. 6. Estimar les al·legacions 
presentades per Yolanda Jiménez Expósito (R.E.2461) i Eva 
Sánchez Moreno (R.E. 2466) i modificar la jornada laboral a 
35 hores. 7. Desestimar la resta d’al·legacions presentades 
contra l’aprovació de la plantilla, ja que el seu contingut i 
la relació de llocs existents a l’Ajuntament s’ajusta a la 
normativa legal, no obstant es proposa estudiar el contingut 
de les al·legacions a l’expedient de valoració dels llocs de 
treball que s’està efectuant. 8. Aprovar definitivament el 
pressupost general per a l’exercici de l’any 2009 que comprèn 
l’estat d’ingressos i de despeses i les bases d’execució del 
pressupost, amb el següent resum per capítols d’ingressos i 
despeses: 
 PRESSUPOST DESPESES 

CAP. I PERSONAL 14.697.425,65 € 
CAP. II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 18.683.255,00 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 1.262.400,00 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.694.689,31 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 11.188.133,02 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 474.451,38 € 
CAP. VIII ACTIUS FINANCERS 100.000,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 4.652.098,09 € 
  TOTAL PRESSUPOST DESPESES 54.752.452,45 € 

 
 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 15.926.750,00 € 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.400.000,00 € 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 13.762.151,57 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.598.864,43 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 322.000,00 € 
CAP. VI ALIENACIÓ INVERSIONS 0,00 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.596.519,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 8.146.167,45 € 
  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 54.752.452,45 € 
9. Aprovar definitivament la plantilla de personal de 
l’Ajuntament que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventual, amb llurs 
retribucions. 10. Aprovar la concertació d’operacions de 
préstec per un import total de 8.146.167,45 euros, pel 
finançament de la inversió prevista a realitzar durant l’any 
2009, amb les característiques que consten  a l’expedient del 
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pressupost. No obstant això,  l’Ajuntament en Ple acordarà el 
que consideri més adient.” 
 Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència que 
diu que veu que a la proposta de l’alcaldia hi ha el punt 6 
que balla; que ja l’ha llegit esmenat, però que en la 
proposta no hi consta correctament; que on diu: “Estimar les 
al.legacions presentades...” ha de dir: “Desestimar les 
al.legacions presentades...”, ja que fins última hora el 
regidor de personal, senyor Yécora, ha estat treballant 
aquesta qüestió; que es volien estimar, però que al final 
s’ha considerat que era més coherent que es facin en el marc 
de la valoració de llocs de treball que en aquest moment 
s’està duent a terme; que més enllà de les al.legacions 
presentades a l’expedient de pressupost per part del grup 
municipal popular es van mantenir diverses reunions que no 
s’han traduit en al.legacions; que la Presidència es va 
comprometre a fer públic que havien existit i que tenien a 
veure amb qüestions de gestió de la política laboral de la 
ciutat i també amb l’interés per resoldre el tema dels 
convenis i de la possible reducció dels seus ajuts; que amb 
el senyor Casas van tenir diverses reunions i que s’han de 
resoldre en aquest plenari. 

A continuació,  el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, l’esmena presentada per la Presidència.  

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que ja 
van dir que veien dos problemes greus en el pressupost; que 
un era l’excessiu pes de retribucions dels càrrecs de 
confiança; que aquest sempre han tingut clar que no hi hauria 
cap tipus d’acceptació; que per això ja van descartar el vot 
positiu, però que van dir que si el govern es comprometia a 
resoldre la retallada a les entitats s’abstindrien; que la 
solució era bastant senzilla, ja que era evident que hi 
hauria partides que no es gastarien; que no calia de cap de 
les maneres haver alarmat a les entitats sobretot quan 
l’informe del secretari reconeix que havien d’haver estat 
inclosos en el pressupost els convenis que estaven vigents; 
que van proposar la solució i que celebren sigui la que 
s’està adoptant; que el mateix dia que s’aprova la liquidació 
del pressupost també s’aprova el pressupost i la 
suplementació de crèdit; que consideren que aquest aspecte el 
govern l’ha complert; que el grup municipal d’Esquerra  
discrepa en les formes, però que mantindran el que van dir i 
que s’abstidran al pressupost amb les crítiques que ja van 
formular en el seu moment; que quant a les formes volen dir 
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dues coses que pensa és de justícia dir; que una és que 
continuen amb la dinàmica d’ignorar sovint els informes que 
fan funcionaris d’alta qualificació de la casa; que en el cas 
d’aquest pressupost hi ha molt exemples; que a l’informe del 
secretari general queden reflectits i prou argumentats; que 
naturalment és el govern qui pren les decisions, però que 
pensen que val la pena tenir en compte que una vegada més no 
hi ha massa aproximacions amb el que diu o què recomana 
l’informe del secretari general; que n’ha triat una, ja que 
pensa que tots estan d’acord en què s’acabi arreglant que és 
el tema de les entitats; que insisteix amb aquesta qüestió 
dels convenis que ja ho van discutir quan van aprovar el 
pressupost inicialment que no veien procedent que on hi havia 
un conveni s’intentés aplicar una retallada; que l’informe 
del secretari en el seu punt 19 valorant l’al.legació 
presentada per Lluis Illa Romans diu literalment: “Que 
l’Ajuntament està obligat a consignar en el pressupost per 
l’any 2009 la quantitat que resulti d’aplicar el conveni 
vigent entre el Patronat de la Catequística i l’Ajuntament, 
donat que el conveni vincula ambdues parts”; que és un 
exemple de moltes de les coses que aquell dia van dir que 
calia arreglar; que finalment la solució s’ha trobat; que són 
conscients per la suplementació posterior, però que el 
pressupost partia d’un defecte inicial que està be que ni que 
sigui així es reconegui que hi era; que segurament 
s’haguessin pogut estalviar tot aquest enrenou que s’ha 
provocat a les entitats; que ja ho va dir en una comissió 
informativa; que vol deixar-ne constància sense cap tipus 
d’agror, però que els agradaria que les formes es repectessin 
més; que han de pensar que els regidors encara que no 
estiguin al govern i que numèricament no tinguin 
trascendència a les votacions de plenari no creu que sigui 
una bona praxi coneixer els resultats de les liquidacions de 
pressupost pels mitjans informatius o posteriorment als 
mitjans informatius; que pensa que el govern hauria de 
prendre nota d’una altra vegada que no costa res mantenir 
determinades formes que moltes vegades són contingut en 
política; que volen deixar constància; que no dirà altres 
qüestions que va dir aquell dia, ja que pensa que a la 
comissió informativa es poden dir determinades coses, però 
que en el plenari totes s’hi ha de dir i que ha de quedar 
aquest resum que les formes no es respecten massa sovint. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu a l’aprovació inicial van dir que potser presentarien 
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al.legacions o que mantindrien el diàleg; que es va produir 
aquest diàleg i que va interpretar que si presentaven 
al.legacions només s’acceptarien les que estiguessin 
consensuades; que va pensar que no valia la pena fer un 
treball en va en quan a d’altres temes que no hi estaven 
massa d’acord; que amb els temes més punyents com els dels 
convenis, personal i la guàrdia urbana el senyor alcalde li 
va dir que mirarien d’arreglar-ho tot i que se l’informaria; 
que veu que referent al conveni s’ha arreglat; que ha de 
lamentar que no se li hagués notificat i que es va produir el 
fet que en el ple ordinari a una pregunta que va fer en Diego 
Borrego sembla ser que la Presidència va dir que hi havia 
poca comunicació entre ells; que no podia haver comunicat al 
seu company la decisió dels convenis, ja que no la sabia; que 
la comunicació que tenen es bona; que en Diego Borrego va dir 
el que li havia comentat; que era el que sabia i que 
l’alcalde li havia dit; que espera que aquesta bona voluntat 
per part de tots es tiri endavant; que recorda l’època dels 
anys 50 quan a l’Astoria els pagesos feien els pactes donant-
se la mà; que amb la Presidència es van donar la mà; que creu 
que avui dia encara es pot confiar amb aquestes coses; que si 
no és així li poden dir que va amb el lliri a la mà, però que 
són els seus principis; que creu en les persones; que creu en 
la paraula que es dóna; que esperen que tot es pugui anar 
resolent amb els majors ingresos o amb el que sigui les coses 
que va presentar; que també va dir que no estaven d’acord amb 
altres parts del pressupost i que continuaran mantenint 
l’abstenció. 

Seguidament, torna a intervenir la Presidènica que diu 
que en nom del govern vol agrair als grups municipals 
d’Esquerra i del Partit Popular la seva abstenció en aquesta 
aprovació definitiva que denota que finalment les línies 
mestres del pressupost són correctes i que això els porta a 
no votar negativament el pressupost; que entenen que el 
missatge és de confiança i d’exercir i dur a terme aquest 
pressupost amb responsabilitat; que ho agraeix i que el 
senyor Casas pot estar segur que la paraula donada té força 
obligatòria en aquest cas. 

A continuació, el Ple de l’Ajuntament adopta, en votar-
hi a favor els dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila 
Vicente, Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé 
Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, 
Milán Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà i Navarro Hurtado; 
i en abstenir-se, els vuit membres de l’Ajuntament següents: 
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Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, 
Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas Luis i Borrego 
Torres, l’acord següent: 

“L’Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el dia 20 de 
gener de 2009 va aprovar inicialment el pressupost general 
per a l’exercici de l’any 2009 així com la plantilla del 
personal de l’Ajuntament. Els acords i l’expedient complert  
s’exposaren al públic mitjançant edictes publicats al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 17 corresponent al dia 
27 de gener de 2009 i fixat al tauler d’anuncis de la 
corporació, pel termini de quinze dies hàbils fins el dia 13 
de febrer de 2009. En aquest tràmit d’informació pública 
s’han presentat trenta-cinc al·legacions, dinou en relació al 
contingut del pressupost i setze en relació a la plantilla de 
personal. De les dinou reclamacions presentades contra el 
pressupost, vuit al·leguen que no s’ha consignat en el 
pressupost les obligacions necessàries per fer front als 
convenis signats; de set al·legacions formulades pel Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en quatre 
d’elles sol·liciten que, al igual que la presentada pel 
Consell Municipal de Vilatenim, s’incorporin en el pressupost 
noves inversions i en tres restants proposen modificacions en 
temes de retribucions al igual que la presentada per Acció 
Municipal per Catalunya; les dues al·legacions restants 
presentades pel Sr. Ciro Llueca Fonollosa com a portaveu del 
Grup Municipal Socialista i per la Sra. Isabel Pineda Llauró 
com a regidora proposen modificar el pressupost inicialment 
aprovat, sense increment del seu import total. Les 
al·legacions presentades contra la plantilla han sigut 
informades pel Tècnic d’Administració General de personal, 
responsable patrimonial i assegurances. Atès que segons 
estableix l’article 170 apartat 2 del text refòs de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, unicament podran 
presentar-se reclamacions contra el pressupost: a) Per no 
haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits 
establerts en la Llei 39/1988. b) Per ometre el crèdit 
necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’Ajuntament en virtut de precepte legal o de qualsevol altre 
títol. c) Per ésser de manifesta insuficiència els ingressos 
amb relació a les despeses pressupostades o bé d’aquestes 
respecte a les necessitats per els que estan previstes. Per 
tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 1. Estimar les 
al·legacions presentades pel Sr. Ciro Llueca Fonollosa com a 
portaveu del Grup Municipal Socialista i per la Sra. Isabel 
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Pineda Llauró com a regidora i modificar el pressupost 
aprovat inicialment sense increment del seu import total. 
2.Desestimar les vuit al·legacions presentades per no haver-
se consignat en el pressupost les obligacions necessàries per 
fer front als convenis signats; amb el compromís d’aprovar un 
expedient de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria positiu de l’any 2008 per a dotar de consignació 
necessària per atendre els convenis subscrits. 3. Desestimar 
les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya sol·licitant l’incorporació de noves 
inversions en el programa aprovat junt amb el pressupost, i 
estudiar la possibilitat d’incorporar alguna d’aquestes 
inversions amb càrrec al romanent de tresoreria positiu de 
l’any 2008.  4. Desestimar l’al·legació presentada pel 
Consell Municipal de Vilatenim sol·licitant la incorporació 
de noves inversions en el programa de l’any 2009 i estudiar 
la possibilitat de finançar aquestes inversions amb càrrec al 
romanent de tresoreria positiu de l’any 2008. 5. Desestimar 
la resta d’al·legacions presentades contra el pressupost, per 
no ajustar-se el seu contingut al que estableix l’article 170 
apartat 2 del text refòs. 6. Desestimar les al·legacions 
presentades per Yolanda Jiménez Expósito (R.E.2461) i Eva 
Sánchez Moreno (R.E. 2466). 7. Desestimar la resta 
d’al·legacions presentades contra l’aprovació de la 
plantilla, ja que el seu contingut i la relació de llocs 
existents a l’Ajuntament s’ajusta a la normativa legal, no 
obstant es proposa estudiar el contingut de les al·legacions 
a l’expedient de valoració dels llocs de treball que s’està 
efectuant. 8. Aprovar definitivament el pressupost general 
per a l’exercici de l’any 2009 que comprèn l’estat 
d’ingressos i de despeses i les bases d’execució del 
pressupost, amb el següent resum per capítols d’ingressos i 
despeses: 
 PRESSUPOST DESPESES 

CAP. I PERSONAL 14.697.425,65 € 
CAP. II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 18.683.255,00 € 
CAP. III DESPESES FINANCERES 1.262.400,00 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.694.689,31 € 
CAP. VI INVERSIONS REALS 11.188.133,02 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 474.451,38 € 
CAP. VIII ACTIUS FINANCERS 100.000,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 4.652.098,09 € 
  TOTAL PRESSUPOST DESPESES 54.752.452,45 € 
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 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
CAP. I IMPOSTOS DIRECTES 15.926.750,00 € 
CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES 1.400.000,00 € 
CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS 13.762.151,57 € 
CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.598.864,43 € 
CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS 322.000,00 € 
CAP. VI ALIENACIÓ INVERSIONS 0,00 € 
CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.596.519,00 € 
CAP. IX VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS 8.146.167,45 € 
  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 54.752.452,45 € 
9. Aprovar definitivament la plantilla de personal de 
l’Ajuntament que comprèn tots els llocs de treball reservats 
a funcionaris, personal laboral i eventual, amb llurs 
retribucions. 10. Aprovar la concertació d’operacions de 
préstec per un import total de 8.146.167,45 euros, pel 
finançament de la inversió prevista a realitzar durant l’any 
2009, amb les característiques que consten  a l’expedient del 
pressupost. No obstant això,  l’Ajuntament en Ple acordarà el 
que consideri més adient.” 
 Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu 
que agraeix la confiança que el conjunt del plenari mostra en 
l’accció i en el projecte de pressupostos presentat per 
l’alcalde, ja que creu que en el context de crisi en el que 
es troben la ciutat ha de tenir instruments potents per 
afrontar-ho; que aquesta setmana han fet públic que hi ha més 
de 3.200 persones a la ciutat amb una situació d’atur; que 
això vol dir que tots els instruments que tenen petits o 
grans s’han de posar a disposició de l’estímul d’aquestes 
iniciatives; que fer possible un programa d’inversions 
ambiciós com el que es durà a terme creu que honora tot el 
plenari i que ara el que correspon és que s’apliqui amb rigor 
i amb celeritat. 
 
 A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que resol que el punt cinquè de l’ordre del dia es tracti 
a continuació del tercer. 
 
----3. Esports: S’acorda tramitar l’estudi de viabilitat 
d’una concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un complex esportiu a la Plaça de Braus. La 
Presidència procedeix a la lectura del dictamen següent: 

“Vist que el Sr. Jordi Huguet, en representació de 
l'empresa H2O Sports & Health, S.L ha presentat mitjançant 
instància amb registre d'entrada 4276/2009 un estudi de 
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viabilitat d'una concessió d'obra pública per a la 
construcció i explotació d'un complexe esportiu a la Plaça de 
Braus. Vist l'article 112 de la Llei 30/2007, de contractes 
del sector públic. Vistos els informes tècnics, jurídics i de 
la intervenció municipal que consten a l'expedient, la 
Comissió Informativa de l’àrea d’acció territorial, urbanisme 
i medi ambient proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents acords: 1r.- Tramitar l'estudi de viabilitat d'una 
concessió d'obra pública per a la construcció i explotació 
d'un complexe esportiu a la Plaça de Braus, presentat per 
l'empresa H2O Sports & Health, S.L. 2n.- Sotmetre a 
informació pública l'estudi de viabilitat pel termini d'un 
mes, mitjançant anuncis al Diari Oficial de la Generalitat, 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis, 
computant-se el termini a partir de la darrera publicació. 
Juntament amb l'estudi es posaran a disposició dels 
interessats els informes que consten a l'expedient. 3r.- 
Facultar l'Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i 
gestions que calguin per a l'execució dels acords anteriors.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que 
diu que es tracta de fer un pas més en el repte de convertir 
l’actual Plaça de Braus en un equipament esportiu amb 
piscines i amb àrea esportiva; que es projecte molt ambiciós 
i molt important; que té un doble repte com és crear un 
servei municipal d’equipament esportiu i fer possible la 
rehabilitació de la Plaça de Braus; que s’avança en un doble 
sentit en primer lloc en disposar d’un estudi de viabilitat 
econòmica que indica que aquesta pot ser una actuació viable, 
factible i, que per tant, fins i tot compte amb empreses de 
l’àmbit privat disposades a tirar-ho endavant; que l’estudi 
que avui es tramita l’ha elaborat l’empresa H2O Sports  que 
confirma que pot ser una iniciativa factible tirar endavant 
un complex esportiu a la Plaça de Braus; que el que s’ha 
plantejat a l’estudi és una concessió administativa per un 
termini de 40 anys; que la inversió de més de 8 milions 
d’euros es portarà a terme en dues fases i corre el 100% a 
càrrec de la iniciativa privada; que serà responsabilitat de 
l’administració fixar la política de preus i fixar la 
qualitat i l’exigència en el servei que prestaran; que es 
detalla en l’estudi de viabilitat tot el programa 
d’activitats que s’hi faran i tot el programa de preus que 
consideren que han de fer possible aquesta actuació; que 
insisteix que la bona notícia és que el sector privat veu 
viable i factible aquesta idea inicialment municipal; que 
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estan en condicions de culminar la creació del servei 
municipal i que previsiblement a l’entorn del mes de juny es 
podrà començar el tràmit licitador. 

Seguidament, intervé el senyor Solé Soler que diu que el 
grup d’Esquerra votarà afirmativament els dos dictamens, ja 
que s’està creant el servei que es un pas previ per poder 
tirar endavant el que pot ser una concessió; que és un estudi 
que no obliga a res a l’administració i que en funció 
d’aquest estudi o d’altres possibles l’Ajuntament té la 
potestat de seguir el camí que vulgui; que vol deixar 
constància que apareix a l’estudi i que més endavant es pot 
modificar, però que des d’Esquerra sempre han dit que 
concessions a més de vint-i-cinc anys els sembla que no és 
una bona pràctica; que entenen que la inversió es elevada i 
que caldrà estudiar-ho en compte, però que d’entrada 
manifesten les reserves en aquest aspecte. 

A continuació, torna a fer ús de la paraula la 
Presidència que diu que efectivament és una qüestió 
d’equilibris de veure fins a quin punt hi ha aportacions 
públiques i aportacions privades; que han de pensar que un 
municipi veí que especula amb la possibilitat de tirar 
endavant una iniciativa similar plantejava una inversió 
inicial per part de l’administració de 3.000.000 d’euros 
complementada per la iniciativa privada; que en aquest cas el 
que s’ha fet aquí és exigir o plantejar una hipòtesi de 100% 
de finançament privat amb una càrrega important com és la 
rehabilitació de la Plaça de Braus; que la manera de 
compensar aquesta càrrega és el que s’haurà de negociar i, 
fins i tot, millorar eventualment per possibles concurrents a 
l’adjudicació d’aquest concurs com pot ser que els primers 15 
anys de la concessió aquesta empresa no hagués d’abonar cànon 
a l’Ajuntament; que això és una qüestió finalment 
d’equilibri; que les dades de l’Ajuntament ara venen 
corroborades per una empresa que diu que ho veu factible i 
que estan interessats en què es tramiti aquest estudi que no 
obliga, però que és preceptiu; que sense aquest estudi no es 
podrien seguir els tràmits que s’estan fent; que també vol 
assenyalar en relació a aquest tema que es va a poc a poc, 
però que s’ha fet molta feina; que en aquests moments ja 
compten amb un pla especial definitivament aprovat; que hi 
havia moltes qüestions cautelars vinculades al caràcter 
patrimonial d’aquest edifici, ja que és un edifici protegit i 
catalogat; que actuar a la Plaça de Braus no era fàcil; que 
això ja s’ha superat; que s’ha deixat enrera; que ha costat 
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alguns mesos, però que està fet; que previsiblement la 
creació del servei no portarà cap dificultat; que ara el 
repte final serà que finalment l’adjudicació d’aquesta obra 
sigui el màxim de beneficiosa per l’interés públic; que 
aquestes són una mica les regles del joc que han volgut 
exhibir amb tota transparència i que creu que en les properes 
setmanes i mesos hauran d’estar en condicions de culminar. 

Seguidament, després de les intervencions esmentades, el 
Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, per unanimitat, el 
dictamen abans transcrit.  

 
----5. Esports: S’aprova inicialment la creació i 
l’establiment del servei d’un complex esportiu a la Plaça de 
Braus. La Presidència procedeix a la lectura del dictamen 
següent:  

 “Els articles 39 de la Llei de l’esport de Catalunya 
que va ser aprovada pel Decret legislatiu de la Generalitat 
de Catalunya 1/2000, de 31 de juliol, 25 i 26 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local, i 66, 67 i 71 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya que va ser aprovada pel Decret 
legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 
d’abril, atorguen als municipis competències en matèria 
d’activitats i instal.lacions esportives i de lleure. En 
l’exercici d’aquestes competències es considera adient la 
creació d’un complex esportiu a la Plaça de Braus. Per tot 
això, vist el que disposen els articles 158 al 163, ambdós 
inclosos, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals que va ser aprovat pel Decret de la Generalitat de 
Catalunya 179/1995, de 13 de juny, la Comissió Informativa de 
l’àrea de serveis a les persones i de processos estratègics 
proposa que s’adoptin els acords següents: 1. Aprovar 
inicialment la creació  i l’establiment del servei d’un 
complex esportiu a la Plaça de Braus. 2. Aprovar inicialment 
la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el 
reglament del servei abans esmentat adjunts a aquest 
dictamen. 3. Sotmetre l’expedient a informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils. 4. Autoritzar l’Alcaldia 
Presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin 
per a l’execució dels acords anteriors.” 

Seguidament, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar, 
per unanimitat, el dictamen abans transcrit.  
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----4. Pressupostos: S’aprova un expedient de suplements de 
crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de l’any 2008. El 
senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen 
següent: 

“Les bases d'execució del Pressupost, el Reial Decret 
500/1990 i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
pel que s'aprova el text refòs de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, estableixen que la tramitació dels 
expedients de suplements de crèdit que afectin a diferents 
capítols serà competència del Ple. En el transcurs de l’any 
2008 s’han realitzat despeses sense l’existència de crèdit 
pressupostari suficient que cal dotar de consignació. Atès 
que s’ha de dotar de consignació pressupostària suficient per 
atendre les despeses necessàries pel normal funcionament dels 
serveis municipals amb càrrec al romanent de tresoreria 
positiu de l’any 2008. Atès que el pressupost de l’exercici 
2008 s’ha liquidat amb un romanent de tresoreria positiu i 
que de conformitat amb el que preveu l’article 177 del text 
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals els 
suplements de crèdit es poden finançar amb càrrec al romanent 
líquid de tresoreria. Vist l’anterior, la Comissió 
Informativa de l’àrea de Serveis Econòmics i Generals, i de 
Promoció, Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Figueres, l’adopció dels següents 
acords: 1. Aprovar l’expedient de suplements de crèdit  amb 
càrrec al romanent de tresoreria de l’any 2008, de 
conformitat amb el que preveuen les bases d’execució del 
pressupost, els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990 de 
20 d’abril i l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, segons annex adjunt. 2. Exposar al públic l'expedient 
de modificacions pressupostàries de conformitat amb el que 
preveu l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 3. 
Autoritzar l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes 
i gestions com calguin per a l'execució dels acords 
anteriors. L'Ajuntament en Ple, no obstant això, amb superior 
criteri, acordarà el que cregui més convenient.” 

Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Ollé 
Sangenís que diu que aquest expedient de crèdit totalitza 
855.574,19 euros i que hi ha diferents partides que queden 
compensades amb el romanent de tresoreria per aquest mateix 
import. 

Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que 
cal tornar a insistir que es molt elevada la quantitat de 
factures que encara a començaments del mes de març els 
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treballadors de la casa anaven de bòlit buscant i respescant, 
ja que s’havien de tramitar amb càrrec al 2008 i que 
finalment es tramiten amb aquest expedient de suplement de 
crèdit; que 269.000 euros són 45.000.000 de les antigues 
pessetes; que són moltes factures; que pensa que el govern no 
se n’ha sortit en el compromís que va adquirir en un plenari; 
que no passa res; que des del grup d’Esquerra Republicana 
consideren que es excessiu i que no se n’han sortit; que 
pensen que es un govern que s’ha dotat de prou eines en 
recursos humans respecte d’altres govern anteriors; que 
consideren que era el moment ideal per posar fi a aquesta 
pràctica que en el fons falseja els balanços de cada any; que 
aprofita per llegir una altra part de l’informe del secretari 
que anava en el pressupost, però que també serveix per 
reflexionar si al govern li convé encara que a vegades les 
majories mecàniques impedeixen fer determinades reflexions; 
que l’informe del secretari general, respecte a les 
al.legacions que es presenten,  diu literalment: “L’estimació 
o no de totes i cadascuna de les al.legacions s’han de 
motivar amb criteris legals o d’oportunitat segons la 
naturalesa de cada al.legació, ja que si no es causa 
indenfensió als interessats, donat que si no es fa així no 
saben per quin s’ha estimat o no la seva al.legació”; que 
consideren que en moltes de les al.legacions a faltat 
voluntat d’argumentar en contra de les al.legacions; que no 
hi ha cap perill de perdre cap votació amb la qual cosa pensa 
que està be que quan algú al.lega o quan algú fa instàncies 
tingui resposta encara que sigui negativa, però que sigui 
fonamentada; que ho diu la llei; que ho recorda el secretari 
general; que en el cas d’aquestes factures que també ho diu 
la llei que s’han de consignar quan toquen; que des 
d’Esquerra intenten ser constructius i que entenen que amb 
alguna factura pot passar que algun funcionari no hagi fet be 
la seva feina, però que tantes pensen com ha dit abans que el 
govern no se n’ha sortit. 

A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís 
que diu que hi ha temes en aquest suplement de crèdit que hi 
estan d’acord, però que hi d’altres amb els que no hi estan 
d’acord; que considera que les factures s’han de pagar; que 
aquestes factures que s’han deixat de pagar una vegada 
superat el període de 60 dies que la llei marca que s’han 
d’abonar s’hauria d’estudiar la possibilitat d’abonar als 
titulars de les factures els interessos legals pertinents, ja 
que creu que l’administració no te perquè finançar-se amb els 
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diners que realment pertanyen als proveïdors o a les persones 
que treballen per l’Ajuntament; que és un suggeriment que fa; 
que és un tema que creu que es pot estudiar; que tècnicament 
creu que es factible; que els tècnics de la casa suposa que 
ja diran alguna cosa; que tant l’administració de l’Estat com 
la de la Generalitat quan ha de fer unes devolucions de 
quantitat als ciutadans se’ls aplica el tipus d’interés 
legal; que tampoc es tan elevat, però que és una compensació 
per la demora de l’actuació de l’administració i que 
s’abstindran com ja van fer a l’aprovació inicial. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Ollé Sangenís 
que diu que valora l’aportació del senyor Casas; que és un 
suggeriment que fa que s’ha d’estudiar i valorar per veure si 
es d’aplicació; que voldria posar una mica d’èmfasi que li 
sembla molt agosarat en una reunió com la d’avui intentar 
resumir els que són 365 dies d’activitat, ja que portaria 
molta estona i perquè en aquests 365 dies hi ha 300 moments 
que es viu amb intensitat el que es el govern; que el 
departament d’intervenció li van comentar que han passat de 
14.000 documents tractats l’any 2007 a 18.000 l’any 2008; que 
això no pretén justificar res, però que d’alguna manera posa 
en evidència que a mesura que va creixent l’activitat s’han 
de dotar als serveis d’eines necessàries perquè s’atenguin 
degudament les coses; que aquesta es una voluntat del govern; 
que aquestes mancances i aquests punts dèbils es poden 
obtenir amb la millora d’eines; que això s’aconsegueix al 
llarg del temps amb uns estudis; que tenen un departament 
d’informàtica que cal dotar d’eines perquè puguin donar 
servei a tothom; que està content amb aquesta liquidació, 
però a la vegada disgustat per la repercussió que té al 
carrer amb les famílies que d’alguna manera no han aconseguit 
aquells ingressos que haurien pogut facilitat d’altres coses; 
que de tots es sabut el període de crisi que s’està passant i 
que la voluntat d’aquest Ajuntament es de dotar de material 
en aquest cas econòmic; que no s’ha de concentrar només 
aquest expedient de modificació amb el que són les factures 
del calaix; que no hi ha calaix; que hi ha d’altres partides 
de 261.000 fins a 855.000 que es permet remarcar; que aquest 
any amb l’expedient de 7.300.000 euros del Fons estatal 
d’inversió local s’hauran de dotar els serveis corresponents 
de més gent; que hi ha 111 o 112.000 euros que permetran que 
es pugui exercitar un control i tenir una certesa que aquests 
diners els percebrà l’Ajuntament sense cap problema ni 
dificultat; que aquest any atenent aquesta crisi 
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generalitzada entenen que una àrea que ha de ser dotada de 
recursos, ja que serà la que tindrà el front del problema és 
l’àrea de benestar i que amb aquest expedient es dota de 
250.000 euros extraordinaris; que hi ha algunes petites coses 
de muntatge d’entarimats i de façanes que són 50.000 euros 
per tenir la ciutat tal com es vol; que la partida de 
despeses de Santa Creu que hi havia hagut una retallada molt 
dura; que el regidor n’és conscient i que aquest any amb 
l’expedient de modificació i el romanent positiu es pot dotar 
de 30.000 euros més; que finalment d’aquest expedient 
s’utilitzen 125.000 euros per als convenis amb els que hi ha 
uns compromisos puguin ser atesos, ja que la voluntat del 
govern sempre ha estat de poder-ho atendre; que no volen 
vulnerar el que està signat per aquest govern o per 
anteriors; que el que passa és que preveient com estava 
desenvolupant-se l’exercici 2009 van considerar que el 2008 
que preveien que podrien afrontar-lo amb un romanent positiu 
que permetria utilitzar aquest romanent per això; que aquesta 
és la voluntat que han fet i que ha intentat resumir aquest 
expedient, però que no només hi ha 268.953 euros, sinó que hi 
ha moltes més partides que creu que s’han de posar en valor i 
que s’han de saber. 

A continuació, després de les intervencions esmentades, 
se sotmet a votació el dictamen abans transcrit. El Ple de 
l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en votar-hi a favor els 
divuit membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,  
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís, 
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán 
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado,  Llueca 
Fonollosa, Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora 
Causadias, Carbonell Sabartés i  Bertran Soler; i en 
abstenir-se, els dos membres de l’Ajuntament següents: Casas 
Luís i Borrego Torres. 

Seguidament, torna a intervenir el senyor Canet Coma que 
diu s’havien plantejat demanar una votació separada, ja que 
és obvi que ha quedat clar des del començament del plenari 
que discrepen absolutament d’aquesta partida; que el regidor 
Ollé ha obviat després d’argumentar el seu plantejament de 
què s’han fixar amb altres partides i que s’han d’oblidar 
d’aquesta; que no cal insistir més; que cadascú fa la feina 
que ha de fer; que han pensat que votació separada per votar 
que no a aquesta partida tampoc té massa sentit, ja que com 
ha apuntat el senyor Casas són obligacions que es tenen i 
que, per tant, s’han de pagar; que malgrat que han explicitat 
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la seva oposició en aquests resultats objectivats ara ja en 
la liquidació han considerat que no tenia cap sentit altre 
vot que no fós el positiu, ja que amb la resta de partides hi 
estan d’acord; que fa mesos que van dir que això és el que 
calia fer; que no tenia cap sentit votar-hi en contra i que 
no estan d’acord en què hi figuri la partida, però que votar 
en contra no té cap sentit.  

A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que 
diu que han de pensar que tot l’equilibri econòmic financer 
de l’any que vindrà ve marcada per una variable que en el 
fons es contradictòria; que per una banda hi ha la reducció 
dels ingressos i per l’altra la creixent demanda d’atendre 
necessitats i urgències socials; que tot això tensionarà tota 
la tresoreria i tota la previsió pressupostària de l’any; que 
potser ha passat desapercebut en tot el debat que en la 
previsió inicial i la liquidació ho recull que efectivament 
han caigut els ingressos, però que hi ha hagut uns números 
més que positius des del punt de vista de la capacitat de 
rebre subvencions; que el senyor regidor d’hisenda que és una 
persona prudent i que no li agrada penjar-se reconeixements, 
però que és bo que no passi desapercebut que malgrat que 
s’havia previst inicialment ingressar 10.616.000 euros en 
transferències corrents finalment la liquidació ha suposat 
uns ingressos de 12.000.000; que creu que s’ha gestionat molt 
correctament i eficientment els ingresos, tot i que, s’està 
en un context que és el que és; que es trobaran tensionats 
tot l’any per aquesta caiguda d’ingressos derivada de 
qüestions fiscals i amb una tensió important derivada de les 
despeses; que espera que puguin ser compensables en bona 
mesura per la bona gestió que s’ha demostrat en el 2008  i 
que l’alcalde i el regidor d’hisenda volen agrair el suport i 
l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana i 
del Partit Popular. 

 
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió 
a les dinou hores i quaranta-cinc minuts,  de la qual cosa 
dono fe.  
 
 

 


