AJUNTAMENT EN PLE
===================

Núm.21

Acta de la sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de
2007.
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 26
d’octubre de 2007, sota la Presidència de l'Alcalde Santiago
Vila Vicente es reuneixen els membres de l'Ajuntament en Ple:
Pere Casellas Borrell, 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, Mireia Mata Solsona,
Xavier Besora Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Joan Antoni
Bertran Soler, Joan 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.
Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament
següents: Maria Antònia Bonany Pagès, Ciro Llueca Fonollosa,
Francesc Canet Coma i Miquel Solé Soler.
A les tretze hores i trenta-tres minuts, el President
declara oberta la sessió.
----1. Ordenances municipals: S’aprova provisionalment la
modificació de la reglamentació general dels preus públics
municipals per a l’exercici 2008. El senyor Ollé Sangenís
procedeix a la lectura del dictament següent:
“Els articles 41 a 47 del Text refòs de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, determinen els tràmits a
seguir i les competències per l'establiment i modificació
dels preus públics municipals. Atès que s'han incrementat els
costos dels serveis que es presten per a la utilització del
Teatre municipal el Jardí, del centre de dades municipal, de
les instal.lacions municipals i del transport col.lectiu de
persones amb autobús, així com per a la instal.lació de
comptadors d'aigua, es fa necessari l'aprovació de les noves
tarifes que han de regir a partir del dia primer de gener de
l'any 2008, la Comissió Informativa de l’àrea de serveis
econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i
participació
ciutadana
proposa
a
l'Ajuntament
en
Ple
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l'adopció dels acords següents: 1. Aprovar provisionalment la
modificació de la reglamentació general dels preus públics
municipals, segons text annex. 2. Exposar al públic
l'expedient mitjançant edicte al tauler d'anuncis de la
corporació durant el termini de 30 dies comptats a partir de
la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la
Província, a fi que els interessats puguin examinar i
presentar les reclamacions adients. Transcorregut el període
indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els acords
adoptats restaran aprovats definitivament. 3. Autoritzar
l'alcalde-president perquè faci tants actes i gestions com
calguin per a l'execució dels acords anteriors.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Ollé
Sangenís que diu que s’han seguit uns criteris d’eficiència i
d’equitat; que s’ha intentat mesurar o equilibrar el cost
dels serveis i buscar un millor nivell per poder oferir al
ciutadà la prestació d’aquests serveis; que en quant a
criteris d’equitat s’ha pretés mesurar el nivell de
distribució justa dels serveis públics perquè puguin arribar
a aquells grups socials menys afavorits i que tinguin igual
tractament, però que els hi suposi un cost menor; que s’ha
establert una bateria d’ordenances que en comparació a
d’altres anys intenten acostar diferents col.lectius; que el
comerç gaudeixi de bonificacions per a la modernització de
petits locals o per a la catalanització de rètols; que a les
entitats benèfiques sense ànim de lucre sel’s ha intentat
aplicar unes taxes en el subministrament d’aigua que siguin
totes equibilibrades al primer tram; que s’ha intentat que
els majors de 65 anys que estiguin empadronats a Figueres i
siguin pensionistes, jubilats o receptors d’una pensió no
contributiva o disminuïts físics o psíquics tinguin gratuïtat
en taxes i serveis i que també s’ha fet el mateix amb el
transport urbà; que tot i que ja s’havia començat a implantar
la gratuïtat en aquests col.lectius a partir del 2007 ara es
farà d’una manera ordenada i prevista a les ordenances
corresponents; que s’ha utilitzat l’índex de preus al consum
per fer una mitjana d’increment de les ordenances; que altres
ciutats com Girona han fet unes ordenances amb uns increments
força més elevats i que Figueres estara per sota; que algunes
línies s’han vist afectades com és la recollida, tractament i
eliminació de residus, ja que la taxa aplicada ha estat d’un
12% de mitjana per poder cobrir el major cost de l’any 2008 i
que els serveis que es presten a través de l’abocador
comarcal s’incrementaran aquest any en un 35%; que amb aquest
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principi d’eficiència i d’apropar els preus als usos hi ha
algunes altres partides que han vist un increment notable
principalment per a aquells agents que es puguin qualificar
d’incívics, com l’anul.lació de denúncies del SARE, que era
de 8 euros i ha passat a 12, el servei de grua que també s’ha
incrementat
una
mica
o
les
inspeccions
per
causes
d’infraccions comeses que s’ha incrementat de l’ordre del 40
o del 50% en alguns casos perquè no arribaven a cobrir ni el
cost del desplaçament dels tècnics que tenien que realitzar
aquests serveis i que ha intentat fer un resum del què són
les ordenances del proper any.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luis que diu que a
la comissió de dilluns passat van signar el dictamen, però
que no han tingut prou temps per analitzar totes les
ordenances i tots els preus; que per poder aportar alguna
cosa
millorable
s’abstindran
i
durant
el
període
d’al.legacions presentaran un escrit; que consideren que no
seria pertinent ara donar el vot favorable i després
presentar un al.legació i que estan d’acord en general, però
que creuen que poden aportar alguna cosa per intentar
millorar el tema.
A continuació, fa ús de la paraula la senyora Mata
Solsona que diu que el sentit del seu vot serà l’abstenció;
que fa quatre dies que disposen d’aquesta documentació i que
els agradaria poder utilitzar el termini d’un mes per poder
fer les seves aportacions; que els agradaria tenir un
aclariment sobre la notícia que ha sortit als mitjans de
comunicació de l’exempció de pagament de taxes i d’impostos
als majors de 65 anys i que va causar tan gran alegria al
col.lectiu suposadament beneficiari com estupor al grup
d’Esquerra Republicana; que es un tema que es comenta a
nivell de
ciutat i que els agradaria tenir un aclariment,
puntualització o confirmació al respecte.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Ollé Sangenís
que diu que, tant el senyor Casas com la senyora Mata, tenen
uns dies per presentar les al.legacions que creguin
oportunes; que la convocatòria d’aquest ple extraordinari ha
vingut motivada perquè abans de l’1 de gener de 2008 s’han
d’haver complert els edictes i els terminis d’exposició
pública; que, en quant a l’aclariment que demanen, s’han de
separar els impostos de les taxes i dels preus públics; que
l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost d’Activitats Econòmics
i
l’Impost
Municipal
de
Circulació
són
de
caràcter
obligatori; que s’han d’aplicar a tothom i que no poden
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haver-hi exempcions totals, si no
només bonificacions; que
les Plusvàlues i l’Impost de construccions i obres no tenen
el caràcter d’obligatoris, però que tenen el sentit d’impost
i estan amb possible bonificació, però no d’exempció total i
que no passa el mateix amb les taxes i els preus públics; que
pot ser que a l’escriure a
la premsa que s’està lliure de
pagar tots els impostos i les taxes es coli la paraula
impostos quan no és així i que sí que està previst que les
ordenances recollin molt clarament les bonificacions de la
taxa pel servei de recollida de residuus sòlids urbans,
tractament
i
eliminació
d’aquests
i
la
taxa
pel
subministrament d’aigua a diversos col.lectius com persones
majors de 65 anys o que tenen uns ingressos que estan per
sota de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples que
ha estat considerat per a aquest any 2007 per un import de
499,20 euros mensuals.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que insisteix que el criteri era, per una banda tendir a
l’equilibri màxim entre el servei que es presta i la
satisfacció del seu cost per part dels usuaris i, per
l’altra, un criteri d’equitat per anar fent possible que
determinats col.lectius se sentin cada vegada més exempts del
que es la fiscalitat en allò que correspon al municipi com
són les taxes i preus públics, l’abonament de la piscina, la
taxa d’escombraries, que en molts casos és molt gravosa, i
la taxa de l’aigua; que són qüestions sensibles del cotidià
que la gent identifica amb el seu ajuntament i que els
semblava que s’havia de fer un pas endavant; que no depén de
les taxes, però que és vocació d’aquest govern el fer
possible que aquests col.lectius que sembla que s’han de
discriminar positivament es beneficiin també de la gratuïtat
a l’entorn del teatre i que s’hi està treballant; que agraeix
la confiança que mostren en forma d’abstenció i que agrairan
qualsevol tipus d’al.legació en forma de suggeriment.
Seguidament, 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 onze
membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente, Casellas
Borrell, Yécora Romero, Ollé Sangenís, Pineda Llauró, Pujulà
Comajuan, Richard Elelman, Milán Peñalver,
Ferrer Sala,
Felip Gayolà i Navarro Hurtado; i abstenir-se els sis membres
de l’Ajuntament següents: Mata Solsona, Besora Causadias,
Carbonell Sabartés, Bertran Soler, Casas Luís i Borrego
Torres.
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----2.
Ordenances
municipals:
S’aprova
provisionalment
l’expedient
de
modificació
de
les
ordenances
fiscals
reguladores dels impostos i taxes per a l’exercici 2008. El
senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura del dictamen
següent:
“L'article 17 del text refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, determina que les corporacions locals
hauran d'acordar l'ordenació i modificació dels tributs amb
temps suficient perquè puguin ésser publicats els acords
definitius i el text íntegre de les ordenances abans de la
seva entrada en vigor, o sigui, abans del dia 1 de gener de
2008.
Per
la
modificació
de
les
ordenances
fiscals
reguladores dels impostos locals, s'ha aplicat la normativa
establerta en els articles 59 a 110 del text refòs de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, a fi de poder exigir les
noves tarifes a partir del dia 1 de gener de 2008, d'acord
amb els costos dels serveis que presta la Corporació. És per
tot això que la Comissió Informativa de l’àrea de serveis
econòmics i generals i de promoció, comerç, turisme i
participació
ciutadana
proposa
a
l'Ajuntament
en
Ple
l'adopció dels acords següents: 1. Aprovar provisionalment
l'expedient
de
modificació
de
les
ordenances
fiscals
reguladores dels impostos i taxes, segons text annex. 2.
Exposar al públic l'expedient mitjançant edictes al tauler
d'anuncis de la corporació durant el termini de 30 dies
comptats a partir de la publicació de l'edicte al Butlletí
Oficial de la Província, a fi que els interessats puguin
examinar-lo
i
presentar
les
reclamacions
adients.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap
reclamació,
els
acords
adoptats
restaran
aprovats
definitivament. 3. Autoritzar l'alcalde-president perquè faci
tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels
acords anteriors.”
Seguidament, se sotmet a votació el dictamen abans
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo en
votar-hi a favor els onze membres de l’Ajuntament següents:
Vila Vicente, Casellas Borrell, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver,
Ferrer Sala, Felip Gayolà i Navarro Hurtado; i
abstenir-se els sis membres de l’Ajuntament següents: Mata
Solsona, Besora Causadias, Carbonell Sabartés, Bertran Soler,
Casas Luís i Borrego Torres.
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----3. Pressupostos: S’aprova un expedient de crèdits
extraordinaris i de suplements de crèdits. El senyor Ollé
Sangenís procedeix a la lectura del dictamen següent el qual
s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Les bases d'execució del Pressupost, el Reial Decret
500/1990, 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 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
que afectin a diferents capítols serà competència del Ple.
Atès que s’ha de dotar de consignació pressupostària
suficient per atendre les despeses necessàries pel normal
funcionament dels serveis municipals, amb càrrec als majors
ingressos sobre els previstos i per transferència de crèdit
entre partides pressupostàries, aquesta Comissió Informativa
de l’àrea de serveis econòmics i generals i de promoció,
comerç,
turisme
i
participació
ciutadana
proposa
a
l'Ajuntament en Ple l'adopció dels acords següents: 1.
Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit mitjançant els majors ingressos sobre els previstos
per un import de 1.355.409,83 euros i de suplement de crèdit
mitjançant transferències entre partides pressupostàries per
un import de 198.181,20 euros, 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.”
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les tretze hores i quaranta-nou minuts,
de la qual cosa
dono fe.
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