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SESSIO EXTRAORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 5 de febrer de 2018 
 
Hora d’inici: 19:30 hores 
 
Alcalde-President: Sr. Miquel Solà i Navarro (ERC-AM) 
  
Regidors assistents:  Sr. Jordi Riera i Heredia (ERC-AM)  

Sr. Alexandre Samaranch i Jover (ERC-AM)   
Sr. Josep Estradé i Calmet (GIC-FEM COLLBATO-E) 

   Sra. Maria Teresa Casanovas Archs (CiU) - PdeCAT 
   Sra. Ana Úbeda Vázquez (IND)(SdeC-CP) 

Sra. Concepció Alsina Solé (SdeC-CP) 
   Sr. Salvador Valls Cuello (SdeC-CP) 

Sr. Oriol Castells Parera (SdeC-CP)    
Sr. Jordi Serra i Massansalvador (GIC-FEM COLLBATO-E)-regidor no 

adscrit. 
 
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cap 
 
Regidors absents que no han excusat la seva assistència: Cap 
 
Secretaria: Pilar Ferrer Garrido, la qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per 
existir el quòrum legal establert a l’art. 90.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La sessió ha estat convocada amb caràcter ordinari amb el següent ordre del dia: 
 
Únic.- Plantejament de la Qüestió de Confiança vinculada a l’aprovació inicial del 
pressupost municipal per a l’exercici 2018, Bases d’execució i Plantilla Orgànica que 
figuraven a la Proposta d’acord sotmesa a consideració del Ple ordinari del dia 31 de 
gener de 2018. 
 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i passa, tot seguit, a tractar 
el punt únic de l’ordre del dia. 
 
Únic.- Plantejament de la Qüestió de Confiança vinculada a l’aprovació inicial del 
pressupost municipal per a l’exercici 2018, Bases d’execució i Plantilla Orgànica que 
figuraven a la Proposta d’acord sotmesa a consideració del Ple ordinari del dia 31 de 
gener de 2018. 
 
El Sr. Alcalde comunica que farà primer una intervenció i tot seguit donarà la paraula als grups 
municipals i regidor no adscrit per després passar a votació la qüestió de confiança. 
 
El sr. Alcalde diu que el ple d’avui té un únic punt a l’ordre del dia que és el plantejament de la 
Qüestió de Confiança vinculada a l’aprovació inicial de pressupost municipal per a l’exercici 
2018, Bases d’execució i Plantilla Orgànica. 
 
Com saben tots vostès, dimecres passat, dia 31 de gener es va presentar a aprovació del ple el 
Pressupost municipal per a 2018, juntament amb les Bases d’execució i Plantilla Orgànica. 
 
Ens hauria agradat poder aprovar la proposta de pressupost en aquell Ple. De fet vam creure 
des del primer moment que era possible. Vam informar des de mitjans de desembre, tal i com 
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es va acreditar en el passat Ple, el grup de l’oposició conieixia els principals projectes 
d’inversions pel municipi. 
 
Vam explicar llavors, el perquè no podíem presentar el pressupost abans d’acabar l’any 2017; 
perquè teníem pendents per acordar propostes de col·laboració amb la Diputació o perquè 
estàvem pendents de rebre en pocs dies els projectes executius d’inversions com és el cas del 
Consultori. 
 
Ens hauria agradat poder-lo haver aprovat el passat dimecres 31 de gener, perquè entenem, i 
vam poder acreditar en el passat Ple, que donava resposta a les úniques propostes 
proposades i publicades per l’oposició. 
 
Ens hauria agradat poder-lo aprovar el passat dimecres 31 de gener, perquè per tal que no 
quedi cap dubte després d’algunes informacions que corren, el projecte d’aprovació del 
pressupost era i és totalment legal. I vull que consti en acta, que quedi clar i no quedi cap 
dubte. 
 
En el passat ple se’ns va acusar de “fer trampa” al destinar ingressos de la venda de Patrimoni 
al soterrament de la línea de l’Av. del Centenari, cosa perfectament legal. Recordem què diu la 
Llei d’Urbanisme i el Reglament de la Llei:  
 
 
El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, a l’article 160 declara que els patrimonis públics del sòl i 
d’habitatge es regeixen pel que estableix aquesta Llei i és constituït pels edificis i el sòl 
susceptibles de complir les finalitats especificades per l’apartat 5 d’aquest mateix article. 
 
L’apartat 5, fa referència al destí d’aquest patrimoni del sòl i habitatge i disposa que aquests 
bens es destinen a: 
 

a) Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les 
poblacions i la millora de la qualitat de vida. 

b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat 
c) Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar 

l’adquisició de sistemes urbanístics. 
d) Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 

 
6) L’administració i la disposició del patrimoni públic del sòl i d’habitatge s’han de vincular a 
l’assoliment de les finalitats determinades per l’apartat 5. 
 
L’apartat 2 de l’article 224 del Reglament de la Llei d’Urbanisme diu que els recursos 
econòmics que integren el patrimoni municipal del sòl i d’habitatge d’acord amb l’article 223.2 
d’aquest Reglament s’han de destinar: 
 

a) A l’adquisició i urbanització de sòl destinat a HPP, a l’adquisició o rehabilitació d’edificis 
per destinar-los a HPP, a la promoció i construcció d’HPP. 

b) A la gestió urbanística dels propis bens del patrimoni i, en general, gestió urbanística 
dels propis bens del patrimoni 

c) A l’adquisició de terrens en qualsevol classe de sòl o d’altres béns immobles de 
caràcter patrimonial per a llur incorporació a aquest patrimoni. 

d) A l’obtenció , execució o construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública i a 
l’execució d’obres de conservació i rehabilitació de les edificacions destinades a 
aquests sistemes. 

e) A l’execució d’operacions d’iniciativa pública de conservació, rehabilitació o millora del 
patrimoni arquitectònic, de remodelació urbana o de conservació i millora del medi rural 
i natural. 

f) Al desenvolupament d’actuacions en matèria d’habitatge susceptibles de ser protegides 
d’acord amb els plans d’habitatge aprovats pel Govern i demés legislació sectorial. 
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g) Amb caràcter excepcional, a altres finalitats d’interès socials que s’adeqüin a l’article 
160.5 del TRLU i estiguin previstes en els plans urbanístics. 

 
Tanco parèntesi, i espero que quedi clar. 
 
Però malgrat tot el que he anat comentant, finalment amb un gir inesperat, a poques hores 
abans del Ple se’ns demana que quedi el projecte aturat per entrar en una nova fase de 
negociació. La finalitat, i sense cap garantia, entenc que tant sols responia a una voluntat de 
retardar, de bloquejar l’execució d’un nou pressupost. 
 
Com comprendran, i després d’haver defensat el projecte de pressupost, no podem esperar 
més. El poble no pot esperar més, i per això vaig prendre la decisió de mantenir la votació de la 
proposta. Malgrat ser conscient de les conseqüències. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació, va ser desestimada a l’obtenir 6 vots en contra i 5 a 
favor. Els 6 vots de SdeC i el regidor no adscrit no van permetre que fos aprovat. 
 
Com deia, no podem aturar-nos. Per molt que alguns sembli en les seves actuacions i 
decisions que el que busquin sigui el bloqueig i aixecar el fre de mà. Hi ha necessitats al 
municipi que no poden esperar, i hi ha oportunitat de col·laboració institucional que no es 
poden deixar perdre. 
 
I aquesta visió global de la realitat del municipi és la que ens fa moure’ns. 
 
Per aquest motiu i d’acord amb allò disposat a l’article 197bis 1 de la LO 7/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, l’alcalde pot plantejar al Ple de la corporació una qüestió de 
confiança vinculada a l’aprovació o modificació de, entre altres, el pressupost municipal. 
 
De conformitat amb el disposat a l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, la qüestió de confiança plantejada per l’alcalde, ha de figurar 
expressament com a punt de l’Ordre del Dia del Ple, essent necessari el quòrum de votació 
exigit a l’esmentada Llei per al supòsit que es vincula. En el present cas és necessari per a 
l’aprovació del pressupostos el quòrum de majoria simple. 
 
La votació es realitzarà pel sistema nominal amb crida per odre alfabètic i sempre en últim lloc 
el President, manifestant en veu alta els regidors cridats el seu vot “si”, “no” o “abstenció”, 
conforme disposa l’art. 197bis.2 de la LOREG i article 101 del RE 2568/1986, de 28 de 
novembre, d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. No és per tant 
la votació secreta.   
 
La conseqüència que l’assumpte sotmès novament a consideració del Ple, en aquest cas 
l’aprovació del Pressupost, no obtingués el nombre de vots necessaris, l’alcalde cessarà 
automàticament, quedant en funcions qui l’hagi de succeir en el càrrec. 
 
No obstant, quan la qüestió de confiança es vincula a l’aprovació del pressupost anual, 
s’entendrà atorgada la confiança i aprovat el pressupost si en el termini d’un mes des de la 
votació del rebuig de la qüestió de confiança, no es presenta moció de censura amb candidat 
alternatiu ó si aquesta no prosperés. 
 
Probablement, i m’avanço al que ens diran, m’acusaran d’oportunista. D’haver aprofitat que ara 
tenen un regidor menys per haver plantejat la moció de confiança. I la meva resposta és que el 
SÍ a l’hora de convocar el ple no el tenia garantit, l’Abstenció no la tenia garantida... malgrat 
que portava dies anant darrera de vostès perquè ens donessin un retorn.  
 
De fet, si haguéssim actuat en la línia que vostès ens acusaran. De no voler dialogar, de no 
voler arribar a un consens, de no recollir les seves demandes... El Ple del Pressupost ja el 
podríem haver fet abans, l’hauríem perdut i hauria convocat la qüestió de confiança, i vostès 
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tindrien un mes per presentar una moció de censura. I ho saben, es fa a Barcelona, es fa a 
Cerdanyola, s’ha fet a Figueres, a Reus... i a tants altres llocs. 
 
I probablement ara estaríem a les portes de tenir o el pressupost aprovat o un nou govern de 
vostès. 
 
Com comprendran no és agradable per la meva persona, haver de sotmetre’s a aquesta moció 
de confiança.  
 
Entenc que hi havia prou elements, tal i com es va acreditar, per poder haver evitat arribar a 
aquest punt. En una situació normal de diàleg, responsabilitat, i recerca de consens, enlloc del 
tacticisme de curt recorregut, s’hauria arribat a un acord.  
 
Però, com deia abans, el poble necessita un Pressupost. La proposta plantejada, ambiciosa, 
valenta, equilibrada, legal, i que respon no només a un programa de govern, sinó a unes 
necessitats urgents de la nostra població, no pot esperar més.  
 
I entenc que aquesta qüestió de confiança vinculada al pressupost hauria de respondre a 
aquesta visió global que deia del poble, i no a un interès de curt termini partidista. Per aquest 
motiu em sotmeto a la vostra confiança, tot esperant aconseguir-la. 
 
La Sra. Úbeda intervé i diu que voldria fer un parell o tres de preguntes. 
 
Una prèvia fa referència al desenvolupament de la sessió del dia 31 de desembre quan es va 
produir el debat del pressupost i fa referència a l’article 92 del ROF que diu: 
 
1. Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el orden 
del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente 
quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición 
será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la 
mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.  
2. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran informe 
preceptivo de la Secretaría o de la Intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar del 
Presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. 
Cuando dicha petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar expresamente en el acta. 

 
Entén la Sra. Úbeda que aquesta omissió es un acte impugnable i l’alcalde no pot fer el que 
vulgui, com s’ha fet a Barcelona, Cerdanyola, etc. Per tant, en aquest sentit es senten mal 
assessorats per l’alcalde sobre aquest tema. 
 
En segon lloc, en relació a la qüestió de confiança, es planteja vinculada als pressupostos; el 
projecte de pressupostos per a 2018 és el mateix però vol fer una reflexió, la qüestió de 
confiança és vinculada a l’aprovació de pressupostos, no a la plantilla orgànica ni la relació de 
llocs de treball; en aquest sentit s’ha manifestat el Tribunal Suprem en sentencia de 2011 i així 
també ho considera l’article 168 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i 
l’article 18 del RD 500/1990. Considera que no estem davant un únic acte administratiu, per 
tant, la qüestió de confiança s’hauria de vincular únicament al pressupost i no a la plantilla 
orgànica ni a les Bases d’execució del pressupost. 
 
El Sr. Serra demana que quedi reflectit a l’acta del ple allò que ha exposat la regidora en relació 
a l’article 92 del ROF. 
 
Pregunta el Sr. Serra perquè es fa així, simultàniament, al que el Sr. Alcalde respon que el 
pressupost sempre s’ha aprovat així l’argument és la tècnica d’endarrerir i bloquejar. 
 
El Sr. Serra dona lectura a la seva intervenció i diu al Sr. Alcalde que celebrar una qüestió de 
confiança és un fet excepcional en la gestió municipal. Vostè dirà que la culpa és dels altres, 
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que li tenen rancúnia, però si ens trobem en aquesta situació és només perquè vostè ho ha 
volgut així, senyor Solà. 
 
Parlem del passat. Va ser vostè qui va trencar el pacte de govern el 2016, el que havia signat 
vostè mateix, i es va quedar en minoria. Des d’aquell moment, era previsible la situació d’avui. 
Molt més quan, un mes després d’aquella traïció, aquest ple ja li va dir, per majoria absoluta, 
que plegués perquè era inviable una gestió municipal sense tenir la confiança de la corporació. 
I la veritat és que, des d’aleshores, l’Ajuntament s’ha anat arrossegant en la inacció, sense tirar 
endavant pressupostos ni projectes. De fet, en aquest temps els únics projectes del programa 
de govern que s’han materialitzat han estat els que ja estaven definits i encarrilats aleshores. Li 
ho dic per fer-li veure que des d’aleshores aquí no s’ha fet pràcticament res. L’any passat, amb 
pressupostos prorrogats, Collbató va patir la inacció del govern municipal. Per fer-nos-en una 
idea, la inversió més gran va ser el canvi dels comptadors de l’aigua, el capritxo del regidor 
suplent d’Urbanisme. La paraula que defineix aquest període és “paràlisi” o “qui dia passa, any 
empeny”. 
 
El drama no es limita a la seva posició minoritària, senyor Solà. El problema és que vostè no ha 
estat capaç de trobar sinergies que l’ajudin a tirar endavant els seus projectes. S’ha negat a 
dialogar i a negociar amb l’oposició, i així no hi ha manera d’anar enlloc. Li agradi o no, un 
alcalde té l’obligació de parlar amb tothom, o com a mínim fer el gest, i encara més si es tracta 
d’aprovar els pressupostos municipals. 
 
No només ha ignorat la resta del consistori; també ha ignorat el poble a l’hora d’elaborar els 
pressupostos. Li recordo el programa de govern que vam compartir: 
“Obertura d’una part del pressupost municipal a la participació ciutadana, sobretot en la decisió 
d’algunes inversions a realitzar.” 
No hi ha hagut cap programa de participació ciutadana en els pressupostos. No s’ha consultat 
obertament els veïns sobre cap inversió. L’alcalde es desentén, un cop més, del seu propi 
programa de govern i així es fa difícil entendre què ha vingut a fer a l’Ajuntament. Senyor Solà: 
vostè ni ha guanyat les eleccions, ni té el suport del ple, ni té acords amb l’oposició, ni consulta 
els veïns. I ara ve a demanar-nos la confiança per tirar endavant els pressupostos... 
 
Parlem ara del present. Aquesta convocatòria de qüestió de confiança és clarament fraudulenta 
i il·legal. Al ple de dimecres passat, diversos regidors van demanar que es votés l’opció de 
deixar els pressupostos damunt la taula per poder estudiar-los i debatre’ls amb la calma que es 
mereixen. Vostè s’hi va negar i va afirmar que l’opció de deixar un tema sobre la taula era 
prerrogativa de l’alcalde i que vostè decidiria si es feia o no. No ho dic només jo; ho diuen altres 
regidors, ho diu la web municipal quan fa la crònica del ple i ho diu la premsa comarcal. Senyor 
Solà, vostè sap o hauria de saber que això és il·legal. La llei diu que si un regidor demana 
deixar un punt sobre la taula, la demanda s’ha de votar (art. 92 del ROF). Vostè s’ha saltat la 
llei perquè volia votar els pressupostos en aquell moment, sabent que el ple els rebutjaria, que 
aniríem a la qüestió de confiança i que aquí vostè imposaria el vot de qualitat de l’alcalde quan 
el ple li digui que no confia en vostè. És greu que un alcalde busqui expressament que li tombin 
els pressupostos, però el que és inaudit és que estigui disposat a cometre il·legalitats per 
aconseguir que les seves propostes fracassin. I vostè ara ve a demanar-nos la confiança per 
tirar endavant els pressupostos... 
 
I finalment, parlem del futur. Ara què passarà? Vostè votarà dues vegades a favor de si mateix i 
superarà la qüestió de confiança de manera fraudulenta, aprofitant que hi ha un regidor menys. 
Els pressupostos seran aprovats provisionalment i d’aquí a unes setmanes n’haurem de votar 
l’aprovació definitiva. Què farà perquè s’aprovin? Ja no pot convocar més qüestions de 
confiança. L’única opció, francament, és pactar amb l’oposició les al·legacions i esmenes que 
presenti. Li recordo que presentar al·legacions no és presentar un recurs, que no es 
qüestionarà la legalitat dels pressupostos, sinó que es proposaran millores. I això no ho podia 
haver fet de bon començament? Quin sentit té forçar lleis i reglaments, menystenir els membres 
de la corporació i crear enfrontaments? El poble de Collbató no es mereix aquesta actitud per 
part del seu alcalde. I tingui ben present que si al capdavall no es poden aprovar els 
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pressupostos, no serà per culpa de l’oposició, que ja ha mostrat la seva disposició. Vostè dirà, 
un cop més, que la culpa és dels altres, que li tenen rancúnia, però l’únic responsable serà 
vostè amb la seva ineptitud. I ara ve a demanar-nos la confiança per tirar endavant els 
pressupostos... 
 
En fi, que ja veu, amb la seva actitud, quina confiança pot esperar d’aquest ple. La qüestió de 
confiança ja es va fer el setembre de 2016. En aquell moment el ple, per majoria absoluta, va 
decidir retirar-li la confiança i li va exigir que plegués. Quina part d’aquell acord no ha entès 
vostè? Per quin motiu s’ha passat un any i mig sense fer res, deixant passar el temps? Ara som 
al mateix punt que aleshores, i molt em temo que el veredicte del ple serà el mateix. Faci’s un 
favor a vostè mateix, faci’ns un favor als que volem tirar endavant projectes municipals i faci un 
favor al poble de Collbató. Dimiteixi, senyor Solà. Permeti que algú altre intenti dur a terme 
alguna de les iniciatives que vostè no ha encarat. Deixi que aquesta legislatura acabi bé, i no 
amb la sensació de temps perdut que domina ara tota l’acció de l’Ajuntament, des dels 
regidors, passant pels treballadors municipals, fins als veïns i veïnes de Collbató. Per 
responsabilitat, plegui. 
 
El Sr. Samaranch manifesta que donaran plena confiança a l’alcalde per tirar endavant uns 
pressupostos que son necessaris, que son bons i que s’ha intentat parlar-los amb la oposició, 
per tant, entenen que la feina que s’havia de fer s’ha fet. 
 
La Sra. Casanovas exposa que aquests pressupostos responen a un projecte conjunt, 
elaborats per l’equip de govern i els hagués agradat disposar del consens dels Srs. Regidors; 
es presenten de forma lícita i legal; per altra banda la dimissió del regidor en el darrer ple va ser 
una decisió valenta i ara el prioritari és donar sortida als pressupostos; no comparteix els 
arguments manifestats i demana si és cert el que ha comentat la Sra. Regidora respecte la 
plantilla orgànica i les bases d’execució del pressupost. 
 
La secretaria informa que aquesta és una informació complementària del pressupost. 
 
La Sra. Úbeda diu que la jurisprudència diu això, es pot fer separadament i quan ho diu és per 
que es pot fer. 
 
El Sr. Estradé dona lectura a la seva intervenció i diu que el grup municipal del GIC-Fem 
Collbató-Entesa és obvi que donarà la confiança a l’alcalde Miquel Solà i, per tant, el suport als 
pressupostos vinculats a aquesta moció.  En el què fa als pressupostos, lògicament ja que són 
uns bons pressupostos, i en el què fa a la confiança perquè sincerament se l’ha guanyat a pols. 
Com és ben conegut per tothom, Miquel Solà podia haver tirat pel dret, tal com estàvem 
acostumats a viure quan érem, el seu grup i nosaltres, a l’oposició. Aquests pressupostos es 
podrien haver aprovat potser ja fa un mes, perquè en aquesta qüestió en particular, els 
pressupostos,  i d’acord amb la LOREG, el govern no està en minoria. Però l’alcalde va optar 
per intentar el consens amb l’oposició i ho va fer amb temps més que suficient. Va incloure 
importants peticions de l’oposició i, quan tot hauria fet preveure el seu vot favorable, no va ser 
així. 
 
Sobre l’acusació que vam escoltar de “fer trampa” al destinar ingressos de la venda de 
Patrimoni al soterrament de la línea de l’Av. del Centenari, l’alcalde ja ha justificat la plena 
legalitat del mateix, com ho va ser quan l’any 2006, el govern de torn va destinar idèntica 
partida a la que ara estem tractant, la venda del solar de l’Hostal Vell, a un conjunt d’inversions, 
entre elles el Bosc d’en Misser, Els Clots I, reforç estructura Casal, etc. 
  
Ara bé, repassant la història, el què si podem afirmar sense cap tipus de dubte, que el què no 
va ser tant legal, va ser la destinació dels 81.810 euros obtinguts per la venda d’un solar de la 
Fumada de propietat municipal, que l’any 2006 aquest ajuntament, governat per qui ara acusa, 
va destinar a temes tant fungibles com  fotocopiadores, ordinadors, una moto, senyalització i 
para-sols! Quan segons la Llei d’Urbanisme ja vigent llavors s’havien de destinar, aquests si,  
obligatòriament “a l’adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció pública”. 
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Se’ns demanava també que l’ajuntament s’endeutés en més de 2 milions d’euros  per sobre-
finançar obres d’un determinat barri, un injust greuge comparatiu amb d’altres que van haver de 
fer front a elevades contribucions especials i quasi 2 milions més per convertir l’Avda del 
Centenari en un passeig de luxe quan hi ha barris que ni tenen voreres i carrers ple de bonys. 
En quant al Bosc del Misser segueix per nosaltres sent una prioritat i per aquest motiu hem 
demanat a Diputació la revisió a la baixa del projecte executiu i, a continuació, ens reunirem 
amb els veïns per veure com ho podem afrontar. Probablement serà aquest govern qui impulsi 
d’una vegada una solució per aquest problema ancestral. 
 
I demanaria a l’oposició que, abans d’emprar qualificacions ofensives vers l’alcalde a qui, a 
través dels seus mitjans de comunicació i del mateix ple, s’acusa de fer trampes i de 
filibusterisme, pensi millor el què diu. Cal tenir un grau molt alt d’ironia per acusar falsament a 
l’altre d’allò que ha practicat un mateix.  
 
I en quant al filibusterisme, millor primer assabentar-se del seu significat. Segons l’Enciclopèdia 
Catalana, filibusterisme es “una tècnica específica d’obstruccionisme parlamentari mitjançant la 
qual s’abusa del reglament amb l’única finalitat d’ajornar al màxim una decisió”. Crec que, si 
algú cal qualificar de filibuster, no és precisament Miquel Solà, ans el contrari, com he dit  a 
l’inici, Miquel Solà va optar pel diàleg en la recerca de  consensos fins a l’extenuació. 
 
En resum, uns pressupostos pensats íntegrament en la gent i en el seu benestar, que finalment 
hem d’aprovar per l’escletxa legal que la Llei ens permet. Podia haver estat diferent però la 
nostre obligació ineludible és dotar de recursos al municipi i al funcionament de l’ajuntament i 
en cap cas podem abdicar de fer-ho. 
 
Tot el nostre suport doncs a Miquel Solà i tota la nostre confiança. El poble reconeixerà sens 
dubte la seva acció i agrairà els pressupostos que avui portem a aprovació. 

 
El Sr alcalde agraeix les intervencions i tot seguit dona lectura al procediment establert 
legalment respecte la qüestió de confiança: 
 
D’acord amb allò disposat a l’article 197bis 1 de la LO 7/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, l’alcalde podrà plantejar al Ple de la corporació una qüestió de confiança 
vinculada a l’aprovació o modificació de, entre altres, el pressupost municipal. 
 
De conformitat amb el disposat a l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, la qüestió de confiança plantejada per l’alcalde, ha de figurar 
expressament com a punt de l’Ordre del Dia del Ple, essent necessari el quòrum de votació 
exigit a l’esmentada Llei per al supòsit que es vincula. En el present cas és necessari per a 
l’aprovació del pressupostos el quòrum de majoria simple. 
 
La votació es realitzarà pel sistema nominal amb crida per odre alfabètic i sempre en últim lloc 
el President, manifestant en veu alta els regidors cridats el seu vot “si”, “no” o “abstenció”, 
conforme disposa l’art. 197bis.2 de la LOREG i article 101 del RE 2568/1986, de 28 de 
novembre, d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. No procedeix, 
per tant, la votació secreta.   
 
En el supòsit que l’assumpte sotmès novament a consideració del Ple no obtingués el nombre 
de vots necessaris per a la seva aprovació, l’alcalde cessarà automàticament, quedant en 
funcions qui l’hagi de succeir en el càrrec. 
 
La elecció del nou alcalde es realitzarà en sessió plenària que quedarà convocada 
automàticament per les dotze hores del desè dia hàbil següent a la votació de l’acord vinculat a 
la qüestió de confiança. 
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No obstant, quan la qüestió de confiança es vincula a l’aprovació del pressupost anual, 
s’entendrà atorgada la confiança i aprovat el pressupost si en el termini d’un mes des de la 
votació del rebuig de la qüestió de confiança, no es presenta moció de censura amb candidat 
alternatiu ó si aquesta no prosperés. 
 
Es sotmet doncs la qüestió de confiança a votació dels Srs. Regidors, en el benentès que el vot 
“Si”, significa l’atorgament de confiança a l’alcalde; el vot “No” significa la denegació de la 
confiança. 
 
Sra. Concepció Alsina Solé - NO 
Sra. Maria Teresa Casanovas i Archs- SI 
Sr.Oriol Castells Parera -NO 
Sr. Josep Estradé i Calmet - SI 
Sr. Jordi Riera Heredia - SI 
Sr. Alexandre Samaranch i Jover - SI 
Sr. Jordi Serra i Massansalvador - NO 
Sra. Ana Úbeda Vazquez - NO 
Sr. Salvador Valls Cuello - NO 
Sr.Miquel Solà i Navarro – SI 
 
El sr. Alcalde comunica el resultat de la votació: 5 vots a favor de l’atorgament de la confiança i 
5 vots en contra de l’atorgament de la confiança. 
 
D’acord amb l’art. 46.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el cas 
de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà nova votació i si persistís l’empat, decidirà el vot 
de qualitat de l’alcalde. 
 
Es sotmet de nou a votació nominal 
 
Sra. Concepció Alsina Solé - NO 
Sra. Maria Teresa Casanovas i Archs- SI 
Sr.Oriol Castells Parera -NO 
Sr. Josep Estradé i Calmet - SI 
Sr. Jordi Riera Heredia - SI 
Sr. Alexandre Samaranch i Jover - SI 
Sr. Jordi Serra i Massansalvador - NO 
Sra. Ana Úbeda Vazquez - NO 
Sr. Salvador Valls Cuello - NO 
Sr.Miquel Solà i Navarro – SI – SI  (Vot de qualitat) 
 
El resultat de la votació es de 5  vots a favor de l’atorgament de la confiança, 5 vots en contra 
de l’atorgament de la confiança, quedant atorgada la confiança amb el vot de qualitat de 
l’alcalde. 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 20:10 hores, el Sr. alcalde aixeca la sessió i en 
constància del tractat en redacto la present acta que, en senyal de conformitat, signa el Sr. 
alcalde, amb mi, que com a secretaria, en dono fe. 
 


