
Informe del ple del 17 de desembre de 2015

La primera cosa a destacar és que l'alcalde és substituït pel primer tinent d'alcalde, Antoni Llobet. 
S'absenta per malaltia. 

En els donar a compte no es fan les explicacions de les modificacions de crèdit, ja que el Senyor 
Sala, regidor d'hisenda i governació, haurà de fer quasi la totalitat de les intervencions del Ple, una 
d'elles la dels pressupostos. 

S'inicien els dictàmens a les 19:06, i es comença parlant de la creació del lloc de treball de personal 
eventual per realitzar funcions de confiança i assessorament especial, anomenat Comissionat pel 
Centre Històric. Hi ha consens en què el lloc de treball és necessari, tots els grups municipals veuen 
la necessitat d'impulsar d'una vegada per totes el nucli històric de la ciutat. On no hi ha consens és 
en el càrrec de confiança, és a dir, en el fet que la persona que ocupa aquest càrrec sigui elegida a 
dit. Tant democràcia municipal com ciutadans com la CUP no hi estan d'acord, el PSC fa la crítica, no
tant en el sentit d'estar en contra dels càrrecs de confiança sinó amb les pròximes carteres que tindrà
l'equip de govern un cop ERC hi entri i que per tant aquesta feina es podria assumir des d'alguna 
d'aquestes noves carteres. Pel que fa a la persona, ni la CUP ni el PSC ni CiU no en diuen res, la 
CUP ja s'ha posicionat públicament, a DM i a ERC els sembla bé, Ciutadans no els agrada. Tots els 
grups municipals expressen les ganes de treballar en el sentit d'aquesta figura.

S'aprova amb els vots de CiU, ERC i PSC(18), i els vots en contra de CUP, C's i DM(6).

I es passa al dictamen d'aprovació dels pressupostos, són les 19:48. Comença l'explicació el Senyor 
Sala amb una intervenció que no traspassa els 25 minuts. En fa una valoració i passa explicar-lo 
partida per partida. La següent intervenció és del PSC ja que han presentat una esmena, no canvia 
en cap cas el pressupost però diu que sempre que hi hagi necessitats en serveis socials, es faran els 
canvis de partida corresponents per tal de poder-les cobrir. Per aquest motiu, entre altres hi votaran a
favor, deixen a la CUP que en remarquin els peròs. Parlen de la sensibilitat social dels pressupostos. 
DM fan una intervenció curta des de la humilitat. Reconeixen el seu desconeixement i la saturació 
d'informació que suposen uns pressupostos. En reconeixen la dificultat i agraeixen la feina feta, de 
totes maneres, tenen crítiques, sobretot en l'àmbit social i per tant s'abstindran a la votació. Al torn 
de ciutadans, repassen algunes partides petites que creuen que hi falten diners o que en sobren, 
parlen sobre drogodependència, zoonosis, turisme,... Demanen que es baixi el capítol 1, que s'ajudi a
les empreses privades. I fa la crítica de la quota que es paga a l'AMI. La CUP remarca els seus vots 
en contra per tres aspectes fonamentals: 1) és necessari auditar el deute per tal de veure quin és 
il·legítim i un cop es vegi quin és trobar els mecanismes per no pagar-lo, i poder destinar aquests 
diners a la ciutat i no a engreixar els bancs. 2) Ha de ser un pressupost més social en la seva totalitat.
En el sentit que els serveis que presta l'ajuntament han de ser serveis de gestió directa, 
municipalitzats, per tal de tenir, sobre aquesta gestió, més control democràtic i social, a part de no 
haver de pagar els beneficis que han de tenir les empreses privades que actualment gestionen 
aquests serveis. 3) Hauria de ser un pressupost realment participatiu. El que es vota al ple, la 
ciutadania no ha pogut fer res en l'elaboració, simplement en una partida concreta i tancada es fa un 
concurs de popularitat. Després repassa capítol per capítol les partides que pugen i baixen respecte 
l'any anterior. Remarca que el pressupost ha pujat un 2,9%, mentre que serveis socials (afegint 
sanitat, educació i habitatge) un 1,7%, mentre que al pressupost del 2015, baixava respecte l'any 
anterior més d'un 4% i en canvi serveis socials pujava un 4,6%; per tant, serveis socials no puja tant 
com es venia fent des dels anys anteriors, i tenint en compte que l'emergència social existent no ha 
minvat, es creu que no és una bona aposta. ERC manifesten el mal finançament dels ajuntaments, 
diuen que no és el pressupost que faria ERC, però tampoc el que faria cap grup municipal. Parla 
d'honestedat, reconeixen els compromisos del pacte de ciutat, i el seu caràcter social, tot i que la 
pujada de serveis socials no és la esperada. Parlen que l'acord de ple sobre els pressupostos 
participatius era molt agosarat i per tant els sembla bé com ja s'ha fet. A les rèpliques de l'equip de 
govern es fa esment a la poca formació de ciutadans entrant en partides petites, i es critiquen el 
deute il·legítim, les municipalitzacions i els pressupostos participatius en resposta a la CUP. En 
segones rèpliques la CUP i CiU debaten sobre l'auditoria del deute, que fins que no es faci no se 
sabrà, per tant demanem que es faci, i ja veurem després què tenim, i sobre les municipalitzacions 
s'aporten exemples tant de governs de la CUP, com de governs del PP on s'han fet i l'estalvi ha estat
considerable. A les 21:30 es vota. S'aprova amb els vots de CiU, ERC i PSC, amb les abstencions de
DM i C's i els vots en contra de la CUP. 

Després d'altres dictàmens s'acaba el ple. Són les 22:30h. 


