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

Núm.14

Acta de la sessió extraordinària del dia 28 de novembre de
2015
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 28
de novembre de 2016, sota la Presidència de l'Alcaldessa
Marta Felip Torres es reuneixen els membres de l'Ajuntament
en Ple: Pere Casellas Borrell, Francesc Cruanyes Zafra,
Manuel Toro Coll, Jordi Masquef Creus, Joaquim Felip Gayolà,
Alfons Martínez Puig, César Luis Barrenechea Montero, Núria
Galimany Granés, Agnès Lladó Saus, Maria Perpinyà Fortunet,
Jordi Giró Ribas, Natàlia Sànchez Dipp, Lluís Armengol
Subirós, Maria Àngels Olmedo Delestal, Diego Borrego Torres,
Héctor Amelló Montiu, Antonio Pérez Márquez i Òscar Vergés
Moreno, amb assistència de la secretària, Cristina Pou
Molinet, i de la interventora, Anna Morell Arimany, per tal
de fer la sessió extraordinària en primera convocatòria.
Excusen la seva absència els membres de l’Ajuntament
Dolors Pujol Matas i Antoni García Quesada.
A les tretze hores i quaranta-set minuts, la Presidència
declara oberta la sessió.
----1. Pressupostos. S'aprova inicialment un expedient de
crèdit
extraordinari
i
de
suplement
de
crèdit
per
transferència de crèdit entre partides pressupostàries. El
senyor Masquef Creus procedeix a la lectura de la proposta
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 refós de la Llei reguladora de les
Hisendes
Locals,
estableixen
que
la
tramitació
dels
expedients de crèdit extraordinari 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
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es
proposa a l'Ajuntament
en Ple l'adopció dels acords
següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit
extraordinari i de suplement de crèdit per transferència de
crèdit entre partides pressupostàries, de conformitat amb el
1

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 el
següent detall:
ALTES PARTIDES:
16.206.92400.63300
16.206.92400.226992
16.206.92400.48003
16.206.23100.226990
16.304.15320.21001
BAIXES PARTIDES:
16.206.92400.48001
16.206.92400.48002
16.206.23100.48000
16.304.92000.227012

INVERSIONS CENTRES SOCIALS
I CIVICS
DINAMITZACIÓ ASSOCIACIONS DE
VEINS
DINAMITZACIO CENTRES SOCIALS
DESPESES COOPERACIÓ
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ VIES
PÚBLIQUES
LOCALS AAVV BARRI CENDRASSOS
CONVENIS PLURIANUALS AAVV
COOPERACIÓ I AJUTS A PAÏSOS NO
DESENVOLUPATS
MANTENIMENT ENTARIMATS

6.000,00 €
5.500,00 €
1.500,00 €
15.000,00 €
17.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
17.000,00 €

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. Facultar
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l'execució dels acords anteriors."
Prossegueix amb l'ús de la paraula el senyor Masquef Creus
que diu que es tracta d'un canvi de partides en el sentit que
en tema de centres cívics i socials es passa una partida de
Capítol IV a una partida de Capítol VI per acabar, per
exemple, d'adquirir logística, és a dir, el compromís que es
va adoptar a l'hora de comprar ordinadors; que també es
passen 1.500 pel compromís que van adoptar i que assumiran
amb nou associacions de veïns en relació al pagament de wifi;
que passa al Capítol IV perquè es donarà una subvenció i no a
Capítol II perquè no volen adquirir aquests serveis, sinó
subvencionar les entitats perquè no volen ser responsables de
l'ús que es faci d'aquest wifi, ja que no es pot controlar;
que es fa més Capítol II per import de 5.500 perquè es vol
fer una programació potent en relació a Nadal als barris; que
les despeses de cooperació passen de Capítol IV a Capítol II
i que es dóna de baixa la partida de manteniment d'entarimats
que es passa a conservació de vies públiques.
A continuació, el Ple de l’Ajuntament ACORDA d’aprovar,
per unanimitat, la proposta abans transcrita.
----2. Pressupostos. S'aprova inicialment un expedient de
crèdit extraordinari per transferència de crèdit entre
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partides pressupostàries. La Presidència procedeix a la
lectura de la proposta 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 refós de la Llei reguladora de les
Hisendes
Locals,
estableixen
que
la
tramitació
dels
expedients de crèdit extraordinari 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
per transferència de crèdit entre partides pressupostàries es
proposa a l'Ajuntament
en Ple l'adopció dels acords
següents: 1. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit
extraordinari 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 el següent detall:
ALTES PARTIDES:
16.304.16100.25
16.304.16100.250001
BAIXES PARTIDES:
16.404.01100.31000
16.404.01100.31001
16.404.01100.91300

CÀNON D’AIGUA ACA
ADQUISICIÓ AIGUA
INTERESSOS PRÉSTEC
INT. OPERACIONS TRESORERIA
AMORTITZACIONS PRÉSTECS
ENTITATS PRIVADES

1.071.155,00 €
28.845,00 €
550.000,00 €
100.000,00 €
450.000,00 €

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. Facultar
l'Alcaldia-Presidència perquè realitzi tants actes i gestions
com calguin per a l'execució dels acords anteriors."
Prossegueix amb l'ús de la paraula la Presidència que diu que
que en comissió informativa ja es va explicar que hi havia la
necessitat de regularització del cànon de l'aigua liquidat a
l'ajuntament
que
fins
fa
poc
es
feia
per
partida
extrapressupostària,
però
que
s'havia
d'incorporar
al
pressupost; que s'han de posar al dia amb l'Agència Catalana
de l'Aigua i fer-ho entrar com a partida pressupostària i
que, per això, es proposa aquesta modificació de crèdit
d'1.071.155 pel cànon de l'aigua i 28.845 d'adquisició
d'aigua que surten d'aquelles partides que s'havien dotat
pressupostàriament d'interessos de préstec per operacions de
tresoreria i per amortitzacions préstec, comptant que s'havia
de fer un préstec d'inversions de més de 5.000.000 d'euros,
3

però que al final va ser de 3.700.000 i que, per tant, hi
havien aquests sobrants.
Seguidament, intervé el senyor Amelló Montiu que en este
punto van a votar en contra porque estos cambios les parecen
totalmente injustos para las arcas municipales; que están de
acuerdo en pagar la parte que se ha recaudado, pero no
aquella que no se ha recaudado; que no están de acuerdo en
tener que adelantar un dinero que en este momento no se ha
recaudado; que no están de acuerdo con este procedimiento;
que cree que habría que revisar como se esta haciendo este
procedimiento porque a la hora de la verdad les están
diciendo que en vez de tener un ente propio donde se gestiona
el agua a lo mejor es mejor privatizarlo porque resulta que
el canon es distinto en la ley de privatización; que están
haciendo un esfuerzo para tener un ente público donde
gestionar agua públicamente y que esto se penaliza; que esto
no puede ser así; que quieren que el agua se gestione
públicamente, pero no de esta forma en la que parece ser que
salen penalizados; que están de acuerdo en pagar lo que se ha
recaudado, pero no este medio millón que todavía que se tiene
que recaudar; que cree que el momento de pagarlo sería en el
momento de su recaudación; que esa es otra más de las
acciones que hace l'Agència Catalana de l'Aigua a esta
ciudad; que van unas cuantas de suma y sigue; que hace poco
han tenido el tema de la depuradora; que creen que l'Agència
Catalana de l'Aigua está siendo injusta en esta ciudad como
por ejemplo con el tema de la limpieza de rieras que cuesta
mucho conseguir; que van a votar
y que en este momento a
l'Agència Catalana de l'Aigua ni agua.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Giró Ribas
que diu que votaran a favor; que se'ls ha fet palès que
l'àrea de recaptació de l'ajuntament va justa de recursos;
que caldria ampliar la plantilla i mirar de millorar
procediments perquè si hi ha 500.000 euros d'impagats és un
problema que caldria mirar de minimitzar al màxim per no
tenir que avançar aquests diners i que l'Agència Catalana de
l'Aigua està en una situació pressupostària difícil, però que
si les administracions catalanes estiguessin ben finançades
potser no es trobarien en aquesta situació.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que en
comissió informativa ja es va posar de manifest que no s'està
optant a fer una cosa o una altra, sinó que és una obligació;
que és evident que no agrada; que està totalment d'acord amb
el senyor Amelló que no és bo avançar diners d'una cosa que
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no s'ha cobrat; que després es pot entrar en qüestions de
filosofia del cànon i de la menor quantia en cas d'explotació
privada del servei d'aigua i d'un cost més alt en cas
d'empresa pública o de gestió directa; que ara mateix és un
debat en el que es poden emplaçar tenir en un altre lloc en
aquest moment en què també estan parlant de Fisersa i de la
futura incorporació dels serveis d'enllumenat i de parcs i
jardins; que és un debat que s'ha de tenir, però que no és en
motiu de l'aprovació d'aquest expedient perquè l'únic que es
fa és regularitzar una situació obligada que es té per llei
per més que sigui injusta; que està totalment d'acord que
s'han de fer els esforços en la recaptació perquè cal mirar i
saber si realment tot el deute que hi ha d'aigua és cobrable
i si es pot tallar o no; que tot això requereix una revisió
que també s'han proposat regularitzar; que cal saber si
aquests 500.000 euros pendents són de rebuts domèstics
cobrables o si aquí hi ha alguna qüestió de fons que s'ha de
depurar; que el compromís és posar-s'hi; que ja ho va
manifestat; que estan en un moment d'elaboració del
pressupost i que tenen la voluntat de revisar el que és la
gestió d'ingressos.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que está totalmente de acuerdo, pero
que les gustaría reiterar que los ayuntamientos son el
pariente pobre de la administración; que consideran que el
hecho de tener soportar este tipo de pagos avanzados puede
poner en peligro o en riesgo ciertas acciones de los
gobiernos municipales o de las acciones municipales; que
quizás no sean los ayuntamientos los que tengas que soportar
esas deudas porque pueden suponer un grave riesgo para las
arcas municipales y que, por lo tanto, están de acuerdo en
que se debería abrir un debate para saber si esto se tiene
que hacer así o se tiene que revisar y cambiarlo.
Seguidament, intervé la senyora Olmedo Delestal que diu
que el seu vot serà a favor amb el compromís que s'obri
aquest debat i que es miri tot el que s'està comentant fins
ara, però que en qualsevol cas es deu haver de pagar.
A continuació, torna a fer ús de la paraula la
Presidència que diu que el que està liquidat s'ha de pagar,
però que el que hi ha d'haver és una revisió del que es
liquida i que si realment el que està pendent de recaptar són
rebuts que s'haurien d'haver liquidat o no.
Seguidament, després de les intervencions esmentades, se
sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de
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l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els
disset membres de l’Ajuntament següents: Felip Torres,
Casellas Borrell, Cruanyes Zafra, Toro Coll, Masquef Creus,
Felip Gayolà, Martínez Puig, Barrenechea Montero, Galimany
Granés, Lladó Saus, Perpinyà Fortunet, Giró Ribas, Sànchez
Dipp, Armengol Subirós, Olmedo Delestal, Borrego Torres i
Vergés Moreno; i en contra, els dos membres de l’Ajuntament
següents: Amelló Montiu i Pérez Márquez.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Amelló Montiu que diu que eran conscientes que se iba a
aprobar el punto y que su voto en contra es para dejar
patente la disconformidad en pagar la parte que todavía no se
ha percibido.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les tretze hores i cinquanta-vuit minuts, de la qual cosa
dono fe.
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