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

Núm.22

Acta de la sessió extraordinària del dia 24 de desembre de
2008
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 24
de desembre de 2008, 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 Felip Gayolà, Núria Navarro
Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Francesc Canet Coma, Mireia
Mata Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier Besora Causadias,
Joan Antoni Bertran Soler, Juan Casas Luis i Diego Borrego
Torres, amb assistència del secretari accidental, Josep
Ciurana Dorca, 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: Joaquim Ferrer Sala i Olga Carbonell Sabartés.
A les vuit hores i trenta-sis minuts, el President
declara oberta la sessió.
----1.
Ordenances
municipals:
S’aprova
definitivament
l’expedient
de
modificació
de
les
ordenances
fiscals
reguladores dels impostos i taxes per a l’any 2009.
Fa ús de la paraula la Presidència que diu que proposa
tractar conjuntament els punts 1 i 2 de l’ordre del dia.
Seguidament, el senyor Ollé Sangenís procedeix a la
lectura del dictamen següent:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 6 de
novembre de 2008 va aprovar provisionalment la modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels impostos locals i de
les taxes. Els acords i l’expedient complet s’exposaren al
públic mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 216 corresponent al dia 10 de novembre de
2008 i al tauler d’anuncis de la Corporació, per termini de
trenta dies hàbils, fins el dia 17 de desembre de 2008. En
aquest tràmit d’informació pública s’han presentat dues
al.legacions subscrites pels
Srs. Francesc Canet Coma i
Xavier Besora Causadias en representació del Grup Municipal

d’Esquerra Republicana de Catalunya (R.E. 25597), i pel Sr.
Joan Casas Luis com a portaveu del Grup Municipal Popular
(R.E. 25664). Atès que l’al·legació subscrita pels Srs.
Francesc
Canet
Coma
i
Xavier
Besora
Causadias
en
representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya proposa deixar sense efecte els increments en els
impostos locals, aplicar un increment general del 2,4% a
totes les taxes i modificar l’import del la taxa per
atorgament de llicències urbanístiques. Atès que l’al·legació
subscrita pel Sr. Joan Casas Luis com a portaveu del Grup
Municipal Popular proposa fraccionar el pagament dels tributs
locals, aplicar un increment general del 2,4% a tots els
tributs i reduir els tràmits administratius a les empreses.
Atès que els tipus de gravàmen previstos en l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
impostos s’ajusten al que preveu el Text refòs de la llei
reguladora de les hisendes locals i que el rendiment previst
per la taxa per atorgament de llicències urbanístiques no
excedeix, en el seu conjunt, del cost real o previssible del
servei.
Atès que per la modificació dels periodes de
pagament dels tributs municipals, s’han d’adaptar els
programes informàtics de gestió tributària i recaptació i que
la modificació dels tràmits administratius i burocràtics
proposats s’emmarca dins l’àmbit de l’organització municipal
i no es pot regular en les ordenances fiscals. Vist tot
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. Desestimar les
al·legacions formulades pels Srs. Francesc Canet Coma i
Xavier Besora Causadias en representació del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Sr. Joan Casas Luis
com a portaveu del Grup Municipal Popular i aprovar
definitivament la modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels impostos i taxes municipals, segons text
annex. 2. Publicar els acords definitius, així com el text
íntegre de les modificacions aprovades definitivament als
efectes del que determina l’article 17.4 del text refòs de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 3. Autoritzar a
l’Alcalde-President per a dictar i fer tants actes i gestions
com calguin per dur a terme aquests acords adoptats.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que
diu
que
les
decisions
estan
preses
amb
molta
contundència; que estan en desacord amb tot això; que no

entenen com no s’ha estimat absolutament rés del que han
demanat a les al.legacions; que s’han presentat una sèrie de
mesures d’austeritat; que encara que la paraula austeritat no
té a veure amb recaptar és evident que desestimar les
al.legacions que ha presentat el seu grup i el grup popular
en el fons no deixa de ser una manera de recaptar més; que
quan es vol recaptar més o es tenen moltes necessitats és que
abans s’han fet malament els deures; que, com ja va dir l’any
passat, consideren que el pressupost anterior era un llast
que s’arrossegarà temps i que generarà la necessitat d’anar
recaptant cada vegada més; que aquest és una mica el context
general; que el govern necessita recaptar més i pren
decisions que en bona part es contradiuen amb el discurs
oficial que fa; que en altres aspectes ha de reconeixer que
es compleixen, però que en aquest cas no; que l’increment del
2,4 que es demanava des del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya té una lògica absoluta; que no se li pot dir al
ciutadà que s’incrementarà només el que costin els serveis,
impostos i taxes el mateix que s’apuja el cost de la vida
quan es trobarà que s’està fent un 4,9 que era un Index de
preus al consum que segurament era real el mes d’agost, però
que actualment per poc que es llegeixi el diari se sap que
s’acabarà l’any amb un 2’4 aproximadament; que era una bona
manera aprofitar que les decisions s’han d’anar adaptant a
les
circumstàncies
haver
decidit
avui
estimar
les
al.legacions i aplicar un determinat percentatge; que a
l’Impost de Construccions tornen a trobar una contradicció;
que
l’activitat
constructiva
ha
baixat
d’una
manera
extraordinària
i l’ajuntament, en comptes d’incentivar-la,
el que fa és augmentar espectacularment amb increments
estratosfèrics el que costen les obres menors i majors en
relació a l’any passat i a d’altres ciutats; que li sembla
que també es podria fer alguna estimació parcial; que amb el
tema de les entitats es troba una contradicció entre la
Capitalitat de la Cultura Catalana i no haver fet un esforç
absolut de deixar ben gratuït sense problemes d’interpretació
l’ús del Teatre El Jardí; que consideren que fa lleig que en
l’any de Capitalitat de la Cultura Catalana s’hagin hagut
d’incloure determinats apartats a les ordenances que no hi
eren l’any passat per molt que el resultat final ja es veurà
quin acaba essent, però que d’entrada pensen que fa lleig;
que els sorpren que ni una sola de les al.legacions fetes
s’hagi estimat ni que sigui parcialment; que l’any passat no
va passar i que les coses són així.

Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que
volen reflexar la seva sorpresa, ja que s’ha passat
directament al punt segon de les al.legacions que van
presentar i no han fet referència al punt primer en el que es
demanava la congelació dels impostos i les taxes; que en el
punt segon es deia que en cas que no s’acceptés el punt
primer es feien les altres reflexions; que suposa no s’ha
acceptat la primera proposta que pràcticament era una còpia
fil per randa de la mateixa proposta que Convergència i Unió
va presentar a l’Ajuntamet de Girona i que proposava mesures
fiscals per ajudar les famílies en temps de crisi; que
pràcticament van copiar el mateix o part del text que el grup
de Convergència i Unió va presentar a l’Ajuntament de Girona;
que no sap si a Girona protestaran perquè el tripartit que
mana allà no accepta les seves propostes, però que aquí
tampoc s’han acceptat; que hi hauria d’haver un sistema
d’igualtat i d’equiparació perquè d’altres bonificacions o
ajudes que es presten a una sèrie de ciutadans amb unes
condicions especials es puguin ampliar a temes d’aigua o
escombraries;
que
s’haurien
de
poder
aplicar
aquests
beneficis a casos de viduïtat menors de 65 anys i orfenesa;
que creu que són uns casos prou justificats, ja que les
pensions d’aquestes persones solen ser molt més curtes que
les que rebien els titulars de les pensions; que també
s’hauria d’aplicar als treballadors majors de 52 anys que
reben subsidi en els quals els requisits que marca la llei
són pràcticament els mateixos que es demana per a les
persones que es troben a l’atur; que recomana que es tingui
en compte que l’actual situació de crisi és molt probable que
en el mes de juny o juliol s’agreugi, ja que és un període
que molta gent que rep la prestació d’atur la deixa de
percebre per haver consumit el període amb la qual cosa
aquestes càrregues seran molt més gravoses; que s’haurà de
recolzar els serveis d’executiva perque tindran molta feina;
que s’hauria de tenir en compte preferències en el moment
d’embargar, ja que la persona que no rep cap tipus de
prestació d’ajut si a sobre se li embarga els seus béns no
creu que sigui una funció molt social; que tal com ha dit el
portaveu d’Esquerra Republicana això està dat i beneït; que
lamenten que no s’hagi tingut aquesta sensibilitat de tipus
social donades les circumstàncies; que l’única cosa que es
pretèn és buscar un afany recaptatori; que s’hauria d’haver
aplicat l’increment del 2,4% que és el que està aplicant el
Govern per als increments de les pensions de la gent

jubilada; que en base a tot aixó el grup municipal popular
votarà en contra d’aquests dos punts perquè no hi estan
conformes; que lamenten que no s’hagi acceptat cap de les
al.legacions tant del grup popular com del grup d’Esquerra
Republicana i que haurien de parlar amb el companys del grup
de Convergència i Unió de Girona a veure quines coses creuen
que són adients per demanar, ja que
allà s’aplica una
postura que aquí no s’aplicarà.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Ollé Sangenís que diu que intentarà contestar el que s’ha
anat preguntant; que el govern es conscient que estan en un
període de crisi i que serà difícil de suportar; que d’alguna
manera s’ha d’anar avançant pas a pas, ja que l’any vinent es
presenta amb moltes dificultats; que el pressupost està
bastant embastat per a l’any ve
amb algunes mesures dures
des del punt de vista de la depesa; que per part del grup
d’Esquerra Republicana Catalunya s’ha mentat que es tenia un
llast i que es necessitava recaptar més, però que el que s’ha
de fer és acomodar les despeses; que, quant a l’Impost de
Construccions, suposa que el senyor Canet volia dir la taxa
per llicència per a obres; que s’intenta que les taxes
cobreixin els costos; que s’ha canviat una mica la tònica
d’aplicar aquells mínims que no eren mínims, sinó que eren
uns imports únics que s’aplicaven i que s’han canviat a
passar-ho a un percentatge; que va fer fer un càlcul del que
comportava les depeses de tramitació de les llicències; que
per establir aquesta taxa del 0,75 van arbitrar una manera
per veure quins han estat els pressupostos d’obres que han
entrat l’any 2007, 2008 i quins previsiblement veuen que
podran entrar l’any 2009; que tot això s’ha fet sense voler
ser futuribles ni tenir cap bola de cristall; que els
pressupostos de l’any 2007 van contemplar uns pressupostos
d’obres per un import de 90.952.000 euros, l’any 2008 es va
reduir a la meitat, 47.806.000 euros i que s’ha fet una
previsió per l’any 2009 d’un 60% de l’any 2008 que
representen 28.683.000 euros; que si s’aplica la taxa del
0,75 tindrien que aquests 28.683.000 euros farien uns
ingressos teòrics de 215.000 euros; que sobre aquesta
reducció del 60% s’hi ha aplicat un 70% d’aquests 215.000 i
que fan uns 150.000 euros que és el que constarà als
presupostos; que aquest import recaptat fins arribar a la
despesa que implica la tramitació d’aquestes taxes dóna
encara un dèficit voluminós; que per cobrir aquesta despesa
es podria aplicar encara un 0,20 més, és a dir, es podria

arribar al 0,95 per cobrir els costos; que si miren l’estat
d’execució del pressupost es pot veure que hi ha un
pressupost inicial de l’any 2008 per a aquesta partida de
104.600 euros i que els drets reconeguts nets estan a
207.412,83, és a dir, que d’alguna manera, tot i ser
negativistes, s’ha ingressat el doble del que es tenia
previst; que, quant a l’aplicació del 2,4 que és el
previsible que hi pugui haver de l’IPC o aplicació del 4,9
que és el previst inicialment, hi ha dues maneres de fer un
pressupost com és d’adequar els ingressos a les despeses o
adequar les despeses als ingressos; que si s’adequen els
ingressos a les despeses és crear una despesa gairebé certa i
en el segon cas és que en funció d’aquests ingressos s’han
d’adequar les despeses i que això ha donat que en ingressos
previstos en impostos es recaptaran 3 milions d’euros menys;
que representa un 15% menys sobre el pressupost de l’any
passat; que l’any passat de tots els impostos es van recaptar
20.111.000 euros i que el 2009 aplicant aquestes ordenances
se’n recaptaran 17.103.000, és a dir, un 14,96% menys; que si
recorden quan van estar parlant i discutint sobre l’expedient
de contribucions especials de l’avinguda Vilallonga una de
les coses que van sortir va ser que les contribucions
especials que intentaven des d’un principi aplicar els
propietaris pujaven 1.489.000 euros i que després es va
arribar finalment a una reducció gairebé del 50%, 787.000
euros; que la Corporació es fa càrrec de 702.000 euros més
dels que hi havia previstos en aquell moment; que si aquests
700.000 s’agafen i s’apliquen sobre l’Impost de béns immobles
com fan en altres llocs es tindria que en lloc de 10.765.000
euros que es tenen previstos ingressar l’any 2009, que
representa en conjunt un 3’78 sobre l’any passat, es tindria
d’haver fet sobre un 7’76; que el criteri que s’ha seguit amb
les ordenances ha estat en impostos i en taxes un 4’90,
excepte en escombraries que és un 6’50; que la possibilitat
d’ajornar en terminis d’alguna manera ja està contemplat a
les pròpies ordenances, ja que el contribuent pot demanar un
ajornament sense fixar si són 1, 2, 3 o 4 terminis, si no que
aquest ajornament el pot realitzar en un termini màxim de
temps i amb la manera que vulgui d’anar-lo liquidant; que hi
ha d’altres peticions a les quals s’ha referit el senyor
Casas que poden ser raonables per estudiar com pot ser
l’acompanyament d’una persona amb una minusvalia a l’autobus
o habituar les persones de 60 o 65 anys a utilitzar els
transport públic amb una tarifa més reduïda com fa algun

altre medi de transport; que aquest any
no és el més
adequat, però que en prenen nota per mirar de contemplar per
a l’any vinent aquestes possibilitats; que, en quant a
recolzar els serveis executius, personalment tindrà cura de
coneixer que si hi ha dificultats d’aquest tipus es tractin
de
manera
individualitzada
coneixent
les
vertaderes
necessitats o possibilitats d’aquestes persones i que
s’intentarà actuar en defensa dels interessos del ciutadà,
però no amb una contundència excessiva per no tenir disgustos
familiars.
Seguidament, intervé el senyor Llueca Fonollosa que diu
que vol aclarir que l’objectiu d’aplicar les taxes que
s’apliquen per als usos del Teatre no ha estat altre que
regularitzar aquests usos; que avui dia es fa un ús intensiu
del Teatre El Jardí per part de l’àrea de Cultura, de la
resta d’àrees i també per part de moltes entitats de Figueres
i d’altres llocs; que equival a unes 209 activitats al llarg
de l’any 2008 i que això vol dir obrir el Teatre, tenir
personal de sala, neteja, tramoies, electricistes, so o
consergeria; que l’únic que s’ha fet ha estat regularitzar el
que fins ara es pactava cada vegada que es cedia el teatre
amb cada entitat; que s’arribava a un acord; que el que s’ha
fet ha estat posar-ho per escrit i publicar-ho i que
d’aquesta manera tothom és conscient dels preus públics que
té els usos del Teatre El Jardí; que la proposta que s’aprova
diferencia perfectament quan és una empresa que ve a fer una
venda de productes, quan hi ha ànim de lucre per l’ús del
Jardí o quan és una entitat cultural que sense ànim de lucre
vol oferir un espectacle per als seus socis o públic en
general; que s’ha diferenciat clarament quan els usos tenen
ànim de lucre i quan no; que ha fet algun supòsit; que s’ha
agafat una entitat sense ànim de lucre que organitza un
festival, un curs o un concert de música per a 350 persones
que és una xifra acord amb el que realitza habitualment al
Jardí aquest tipus d’entitats; que fer un petit espectable de
350 persones al Jardí costa 0 euros per assaig i utilització
de les zones del teatre, 0 euros per neteja, 0 euros pels
tècnics de tramoies, d’il.luminació, de so, pels equips del
teatre, però sí que s’aplica una taxa de 217,40 euros per
utilització el dia de l’espectacle; que això garanteix que hi
haurà personal treballant i qualificat i que el teatre està
en condicions òptimes i la possibilitat d’utilitzar el
serveis de taquilles i les persones de sala; que per aquest
exemple de 350 persones de públic l’entitat pagaria 459 euros

per aquest ús que inclou personal de taquilles, personal de
sala i tota la resta de personal; que això es tradueix en
1,50 euros per persona; que realment és veritat i que entén
aquesta por que ha trasmès el portaveu del grup municipal
d’Esquerra Republicana; que les entitats que sol.licitin el
teatre hauran de pagar aproximadament 1,50 euros per persona,
però que això fàcilment es pot finançar a partir de venda
directa d’entrades i queda satisfet el preu del teatre; que
també hi ha altres fòrmules indirectes com poden ser els
clubs de socis o els patrocinis; que pensa que les tarifes
que s’han proposat i que avui s’aproven són justes i que no
són desmesurades; que compten amb l’informe positiu del
secretari; que el que s’ha fet ha estat regularitzar aquests
usos, ja que fins ara s’havia de pactar cada vegada amb
l’entitat; que pot ajudar al manteniment i pot ser just que
les empreses que volen organitzar actes al teatre El Jardí
paguin una part i que ja ha dit que el cas de les empreses
sense ànim de lucre és aproximadament 1,50 euros per persona
de públic.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que no discutirà la justícia o injustícia
del que es pugui cobrar, però que el que és evident és que es
cobra; que les realitats no es poden amagar; que continua
dient que fa lleig que l’any de Capitalitat de la Cultura
Catalana es doni aquesta situació; que no valora la justícia
de la situació; que el govern pren les decisions; que la
majoria pot prendre-les; que no discuteixen la justícia; que
no va contra la llei; que són perfectament conscients que és
legal, però que veuen ilegítim que un any com aquest en què
se suposa que s’hauria de prendre una altre actitud que no es
pugui prendre perquè la situació és la que és; que no cal
tornar-ho a discutir; que el govern compte amb un informe
favorable del secretari; que no té cap dubte que el que es
cobra és legal; que no es discuteix la legalitat; que vol
recordar que el senyor Llueca fa amb els informes del
secretari el que li convé; que hi ha dies que interessen,
però que hi ha dies que no interessen i el govern en
prescindeix; que no es discuteix la legalitat, sinó que fa
lleig; que llegint el text dels preus públics si tot això és
el que ha d’acabar passant es contradiu amb el que ja hi
havia anys anteriors; que a l’article 5, quan es parla
d’exempcions i bonificacions, el punt 2 diu literalment: “Que
cedirà l’utilització de les instal.lacions municipals sense
pagament de quota a qualsevol entitat o grup que ho

sol.liciti
per
actes
culturals,
recreatius,
benefics,
esportius, etc. Sense ànim de guany, fins i tot, quan es faci
pagar entrada si la finalitat consisteix estrictament a
cobrir les despeses de l’acte de la qual cosa n’haurà de
justificar adequadament a l’Ajuntament.”; que això hi era
l’any passat i que continua essent-hi aquest any; que no
entenen per què s’hi ha afegit tot aquest reguitzell
d’apartats; que amb una lectura relativament amable, com a
mínim, es contradiuen amb l’article genèric que hi havia
l’any passat; que suposa que s’han oblidat de treure aquest
article genèric que ve de l’any passat; que no està parlant
de legalitats, sinó que creu que s’hauria d’haver fet un gest
diferent cap a les entitats en ser l’any de la Capitalitat de
la Cultura Catalana; que encara que comptin 1,50 euros per
entrada la situació continúa essent la mateixa, és a dir, que
es cobrarà on abans no es cobrava; que naturalment deu ser
just, però que des d’Esquerra Republicana pensen que no
pertoca; que no cal allargar la discusió; que el govern pensa
que ho han de cobrar i rés més; que la legalitat no es
vulnera i que ho accepten perfectament; que el senyor Ollé ha
fet una sèrie de consideracions que li agraeix, però que en
el fons cadascú es quedarà amb la raó que creu tenir; que
Esquerra Republicana continua pensant que el problema és que
cal recaptar i que el senyor Ollé no ho ha desmentit amb la
seva explicació; que cal reduir la despesa i que consta que
s’està fent; que hi ha un problema de fons que el govern no
pot obviar com és colgar-se unes obligacions de personal del
que ara no poden prescindir i que això els obliga a
necessitar; que malgrat que la despesa d’altre estil la
podran reduir hi ha una situació respecte de la que no poden
tornar marxa enrera; que hi ha determinades partides de
personal que un cop hi són només hi ha una solució com és que
es treuen o es deixen; que si es deixen s’ha de recaptar més,
ja que la reducció de la despesa en personal no la faran; que
el senyor Ollé li està donant la raó; que vol recordar que fa
temps que venen dient que es reorganitzin les àrees de
personal de confiança i que el director de comunicació no
sigui substituit; que són 60.000 euros l’any més la seguretat
social; que serà un contrasentit i li haurà de recordar
aquell dia encara que potser no en serà el responsable
directe que no es poden retallar determinades ajudes a
entitats o associacions de veïns mentre estiguin pagant
aquestes quantitats per determinat personal de confiança; que
el senyor Ollé no en té la culpa, però que és evident que en

el fons haver de necessitar el 4,9 i no quedar-se amb el 2,4
és perquè el govern té una necessitat de partides que no
poden canviar; que, des del convenciment en positiu que
segurament reduiran les despeses, en temes de personal estan
atrapats i no ho poden arreglar i que, per tant, no poden fer
el gest que s’esperava que és no anar a 4,9, sinó quedar-se
en 2,4, 2,3 o 2,2 que és el que la gent pot entendre; que
l’increment de l’Index de preus al consum és el que aplica
l’Ajuntament, però que el govern no ho pot fer perquè malgrat
que es redueixin despeses tenen determinades necessitats; que
entenen perfectament que la decisió municipal implica que
necessitaran més diners en quant al tema de l’avinguda
Vilallonga, però que el conjunt i el problema de fons no és
la reducció de la despesa; que insisteix que segur que el
senyor Ollé ho està treballant en positiu, però que hi ha un
problema previ com és que hi ha molts diners en personal que
Esquerra Republicana pensa que no caldria; que respecte als
càlculs del cost del servei de les llicències d’obres és
evident que si l’àrea d’urbanisme té un determinat número de
personal el càlcul serà diferent si en té més o menys; que si
és un any que hi ha menys ingressos i no es vol perdre rés es
veuen obligats a incrementar espectacularment el cost; que
naturalment es mouen dins la legalitat; que el càlcul dels
costos es fa en funció de dues variables; que hàbilment s’hi
han col.locat els ingressos en el càlcul, però que hi ha una
cosa que no es diu com és que aquesta àrea està molt millor
dotada de personal i que això genera unes despeses elevades;
que el que no li podrà discutir perquè es objectiu és que
l’increment és estratosfèric en aquest apartat i que li poden
dir que rebaixar despeses o mantenir determinades despeses de
personal el problema és el mateix, però que estan por sobre
del que seria raonable en temps de crisi per culpa d’unes
necessitats que es tenen.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casas Luís que
diu que referent al tema dels terminis que van demanar per
poder pagar els tributs locals ja saben que la gent pot
demanar ajornaments, però que aquests ajornaments impliquen
un tipus d’interessos; que des del grup municipal popular
demanaven els quatre terminis sense interès; que molts
ajuntaments ho han fet i que creu que és fàctible que es
pugui fer; que el tema dels ajuts en el bus per a persones
d’acompanyants recorda que cada any des que està a
l’Ajuntament es una proposta que sempre ha fet; que s’ha
tingut temps per estudiar-ho i resoldre-ho; que estan d’acord

que l’Ajuntament està assumint una sèrie d’obligacions que no
són pròpies i que depenen d’altres administracions, però que
com a administració més propera al ciutadà s’han d’assumir
d’alguna manera; que s’hauria de demanar a aquests organismes
superiors que tenen la competència directa que fessin les
transferències adients per a poder atendre aquests tipus
d’actuacions que fa l’Ajuntament i que legalment no li
corresponen; que creu que s’hauria d’intentar aconsenguir que
tots els ajuntaments demanin que es modifiqui el finançament
de les corporacions locals i que es rebin més aportacions de
l’Estat i de la Generalitat i que no s’haguessin de carregar
totes directament al ciutadà; que creu que ja es paga prou
amb la renda a nivell d’Estat i Generalitat per, a més a més,
carregar més els impostos municipals; que a França el sistema
de finançament que tenen els municipis és molt més elevat que
el d’aquí; que creu que si tots els ajuntaments es possessin
d’acord i la Federació i l’Associació de Municipis apretessin
més es podria intentar aconseguir d’una vegada aquesta
reforma del finançament municipal amb el qual repercutiria
molt directament al ciutadà de cada municipi; que el govern
té la decisió presa; que el grup municipal popular manté la
postura i que cadascú pot actuar segons la seva pròpia
consciència.
A continuació, fa ús de la paraula la Presidència que
diu que agraiex el to dels grups; que creu que és un to
sincerament positiu que els agraeix; que el contingut de les
intervencions també sintonitza amb el que és el propòsit del
govern; que les necessitats apreten i que el debat segurament
versa en el grau en què es pot aplicar els suggeriments o les
propostes que fan; que li agrada distingir entre el que són
taxes i preus públics per una banda i el que són impostos per
una altra; que, no només estan legitimats, sinó que és un
propòsit polític aconseguir la màxima relació directa entre
el cost dels serveis i les taxes i preus públics que s’hi
apliquen; que com amb tota la raó ha dit el senyor Canet no
només s’ha de tenir en compte quines són les previsions
d’ingressos en relació a aquests serveis, sinó com es
gestionen i, per tant, quina és la despesa que els sustenta;
que com a criteri general els sembla que taxes i preus
públics han de tendir a sustentar els serveis que resolen;
que a l’extrem dels impostos admet als senyors Canet i Casas
que des d’un punt de vista polític el propòsit del govern era
el mateix que el seu; que la intenció hauria estat i és la
reducció de la presió fiscal a la ciutat, ja que en un

context de crisi creu que les administracions que fan les
coses bé combinen un major esforç en obra pública amb una
reducció de contenció fiscal que permeti que siguin els
propis ciutadans que estimulin la demanda; que no estan en
condicions de fer-ho; que Esquerra Republicana i el Partit
Popular ho han explicat molt delicadament i que ho agraeix,
però que aquesta és la circumstància amb la que es troben;
que celebra que comparteixin el propòsit de reducció fiscal,
però que s’ha de poder fer de forma gradual; que el senyor
Ollé ha dit una dada molt il.lustrativa com és que el 2008 es
preveia i es van pressupostar 20 milions d’ingressos per
impostos i que aquest 2009 el pressupost preveurà una
recaptació per impostos de 17 milions; que això vol dir que
s’han de tancar números preveient 3 milions d’euros
d’ingressos menys; que a partir d’aquí l’examen gairebé és
insalvable; que aconseguir quadrar un pressupost que sigui
creïble, realista i aplicable preveient 3 milions d’euros
menys d’ingressos és un examen molt difícil; que només hi ha
dues
maneres
de
sortejar
aquest
examen
com
és
sobredimensionar la previsió d’ingressos com han fet alguns
ajuntaments i que és d’alguna manera autoenganyar-se o bé
entrar en la dinàmica de creure’s de veritat el pressupost i
això vol dir aplicar una contenció de la despesa molt
important; que en aquests moments s’ha de renunciar a aquesta
reducció d’impostos; que creuen que s’haurà de poder fer amb
el temps, però que hores d’ara no estan en condicions de fer;
que vol fer notar una petita contradicció en la qual
acostumen a concorrer tots com és que no es pot combinar a
l’hora
ipolítiques
en
certa
mesura
paternalistes
o
excesivament proteccionistes amb tota una casuística de
descomptes, bonificacions o de tractes de discrimació
positiva amb un discurs de contenció fiscal i de reducció
d’impostos; que en un context de crisi això es posa en
evidència encara de forma més clara; que està d’acord en què
es pot gestionar més bé i ser més eficients, però que
finalment no funciona la combinació de, per una banda
proposar-se reduir impostos i, per l’altra, entrar en una
dinàmica de considerar que l’administració ha d’atendre cada
vegada més coses, necessitats i serveis; que com no s’escapa
a ningú això xoca; que, per exemple, s’hauria d’augmentar la
casuística de persones que venen de franc amb l’autobus
municipal, però que alhora han de ser capaços de reduir
impostos; que quan es fa un projecte potent d’urbanització
els grups de l’oposició diuen que no es repercuteixi en el

llom dels veïns una càrrega important de contribucions
especials; que s’ha de fet ben ajustat; que s’ha de fer un
canvi de model; que s’ha d’evolucionar cap el model més
barceloní que el ciutadà paga molt poques contribucions
especials perquè la fiscalitat de l’any del conjunt del
municipi ho resisteix; que quan s’entra en aquesta dinàmica
també s’entra en una dinàmica de graduació com és de retirada
progressiva de la contribució especial per als veïns i de
protagonisme creixent des del punt de vista fiscal del propi
consistori; que el que no es pot és demanar la combinació
contradictòria de les dues mesures com és que paguin menys
els veïns i que l’Ajuntament ingressi menys en l’erari
municipal; que només vol fer notar sense ànim de polemitzar
que en el discurs hi ha un seguit de contradiccions que
s’acostumen a cometre en funció de si s’està al govern o a
l’oposició; que segurament d’aquí ve la contradicció que el
senyor Casas posava sobre la taula respecte al grup municipal
de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Girona; que
comparteix plenament la reflexió que ha fet el senyor Casas
sobre que els ajuntaments estan fent moltes coses que no
corresponen i que desgraciament no es poden deixar de fer;
que cal preguntar-se si a algu se li acut que, malgrat que
efectivament a Figueres per llei no s’hauria de garantir el
sistema de transport urbà, hi hagi algu que l’elimini; que
això és absolutament impensable; que el pressupost municipal
ha de resistir la prestació d’un servei que fins que no hi
hagi 50.000 habitants no correspon de forma obligatòria; que
el mateix es pot dir de tot un seguit d’iniciatives que es
fan des de l’àrea de serveis socials que no estan en
condicions, ni volen, ni poden deixar de fer, però que alhora
des del punt de vista de gestió de competències en aquests
moments no es poden fer; que vol anunciar que de costat a
l’aprovació inicial del pressupost intentaran que s’aprovi
una moció que es treballarà amb tots els grups exigint un bon
finançament local; que si es culmina efectivament el
finançament autonòmic serà el moment després de 30 anys de
democracia que algú es recordi que la primera línia de foc de
l’administració són els ajuntaments i que necessiten amb
urgència un bon finançament local; que s’haurà de ser molt
exigent; que es plantejarà un moció que està convençut que
pot aconseguir el consens de tots; que ha de poder combinar
l’exhibició dels números per al 2009 amb l’exigència política
des de la ciutat de Figueres d’un finançament local que sigui
l’adequat; que mentrestant s’està intentant aconseguir el

màxim d’ingressos sense haver-los de repercutir en els
ciutadans; que fa 8 dies s’ha confirmat l’1% de l’import del
nou centre penitenciari del Puig de les Basses per al
pressupost municipal; que són uns 783.000 euros que ballaven
i que efectivament la llei obligava al govern de Catalunya a
compensar, però que no hi havia maneres que això es resolés;
que és un tema que ballava des del 2007; que ha passat l’any
2007 i el 2008, però que ja es té la confirmació que aquests
783.000 euros s’han posat a disposició i es podran consignar
correctament a l’Ajuntament; que la gestió que s’ha fet de la
tresoreria durant aquest exercici ha estat impecable amb un
increment de recursos de prop d’un 50%; que creu que estan
esmolant l’enginy per augmentar els ingressos sense haver
d’anar a l’augment de la presió fiscal i com es demostrarà a
partir del mes de gener per reduir les despeses; que agraeix
el to i que creu que en el discurs polític la coincidència
també ha estat practicament total, però que havent de
governar com els correspon han d’adequar el propòsit a les
exigències de la realitat que els temps de crisi imposen.
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
dotze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i Llueca Fonollosa,;
i en contra, els set membres de l’Ajuntament següents: Canet
Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora Causadias, Bertran
Soler, Casas Luis i Borrego Torres.
----2. Ordenances municipals: S’aprova definitivament la
modificació de la reglamentació general dels preus públics
municipals per a l’any 2009. El senyor Ollé Sangenís
procedeix a la lectura del dictamen següent:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 6 de
novembre de 2008 va aprovar provisionalment la modificació de
la reglamentació general dels preus públics. Els acords i
l’expedient complet s’exposaren al públic mitjançant edictes
publicats en el Butlletí Oficial de la Província núm. 216
corresponent al dia 10 de novembre de 2008, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5255 corresponent al dia
11 de novembre de 2008 i al tauler d’anuncis de la
Corporació, per termini de trenta dies hàbils, fins el dia 18
de desembre de 2007. En aquest tràmit d’informació pública

s’han presentat dues al·legacions subscrites pels Srs.
Francesc
Canet
Coma
i
Xavier
Besora
Causadias
en
representació del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (R.E. 25597) i pel Sr. Joan Casas Luis com a a
portaveu del Grup Municipal Popular (R.E. 25664). Atès que
l’al·legació subscrita pels Srs. Francesc Canet Coma i Xavier
Besora
Causadias
en
representació
del
Grup
Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa aplicar un
increment general del 2,4% a tots els preus públics i
modificar les excencions i bonificacions a les entitats sense
ànim de guany, per utilització del Teatre Municipal el Jardí.
Atès que l’al·legació subscrita pel Sr. Joan Casas Luis com a
portaveu del Grup Municipal Popular proposa aplicar un
increment general del 2,4% a tots els preus públics i ampliar
la gratuitat del servei de transport col·lectiu de persones
amb autobús a altres col·lectius. Atès que l’import dels
preus públics no excedeix en el seu conjunt, el cost real o
previssible del servei o activitat, i que les tarifes dels
preus públics per a la utilització del teatre municipal El
Jardí ja contempla en el seu apartat 1.9. i en el contingut
de l’article 5 de la reglamentació general l’excenció o
reducció dels preus públics per utilització del teatre
municipal. Atès que la reglamentació dels preus públics
estableix la gratuitat dels usuaris empadronats al terme
muncipal de Figueres majors de 65 anys i per a determinats
pensionistes. Vist tot 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.
Desestimar les al·legacions formulades pels Srs. Francesc
Canet Coma i Xavier Besora Causadias en representació del
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Sr.
Joan Casas Luis com a portaveu del Grup Municipal Popular i
aprovar la modificació de la reglamentació dels preus
públics, segons text annex.
2. Publicar els acords
definitius, així com el text íntegre de les modificacions
aprovades definitivament. 3. Autoritzar a l’alcalde-president
per a dictar i fer tants actes i gestions com calguin per dur
a terme aquests acords adoptats.”
A continuació, se sotmet
a votació el dictamen abans
transcrit. El Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-lo 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, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i
Llueca Fonollosa,; i en contra, els set membres de
l’Ajuntament següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler,
Besora Causadias, Bertran Soler, Casas Luis i Borrego Torres.
----3.
Emprèstits:
S’aprova
un
expedient
de
crèdit
extraordinari i de suplements de crèdit. 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 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 al romanent
de tresoreria positiu de l’any 2007 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 crèdit extraordinari i suplements de
crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de l’any 2007 i
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries,
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 gsetions com calguin per a l'execució dels acords
anteriors.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Ollé
Sangenís que diu que es tracten de nou partides que es
compensen les unes amb les altres i una dotzena de partides,
subscripcions, despeses per a la memòria històrica, material
tècnic
d’esports,
Fira
de
vehicles
d’ocasió,
dietes,
locomoció, Consorci per a la Normalització Lingüística,
subvencions de Comerç Figueres, subvenció Sant Pau i
subvenció Girona Logística que fan un total 99.701,64 euros
que van a càrrec del romanent de tresoreria que corresponia a
l’any 2007 del qual restaven 143.870 euros i que això fa que

després de modificar aquest romanent encara quedaran com a
estalvi 44.168,81 euros.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, el dictamen abans transcrit.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que desitja
un bon nadal a tothom.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les nou hores i vint-i-quatre minuts, de la qual cosa dono
fe.

