
MOCIÓ presentada per part del Sr. Joan Font Ribera, en representació de 
la CUP, el Sr. Pere Casellas Borrell, en representació del Grup Municipal 
Socialista,  i  de  la  Sra.  M.  Àngels  Olmedo  en  representació  del  Grup 
Municipal Popular, la Sra. Mireia Mata Solsona en representació d’ERC i el 
Sr. Xavier Monfort Peligero en nom d’ICV, per tal que siguin acordats els 
punts que es proposen, segons els següents:

ANTECEDENTS

1.- L’Ajuntament de Figueres passa per una greu crisi econòmica que ha portat 
l’actual equip de govern a retallar la despesa social, no cobrir les vacants ni les 
baixes  de  treballadors  de  la  casa  i  a  promoure  un  ERO  a  FISERSA que 
previsiblement es tancarà amb una reducció de sou als treballadors del 8 al 10 
%. En data 31 de gener han estat acomiadats 8 treballadors del Pla de barris 
del centre.
Així , l’Alcalde Santi Vila ha proposat, i aprovat inicialment, una nova retallada 
del 5 % del sou dels electes, després de la ja feta al mes de juny. A banda 
d’aquest ajust en les percepcions per assistències dels electes, s’ha proposat i 
aprovat inicialment una rebaixa del 50 % en les percepcions per assistències 
dels portaveus, afegida a la retallada que ja va realitzar el mes de juny, del 15 
% de la totalitat de les percepcions d’aquests.
Aquesta rebaixa de prop del 40 % de les assistències dels portaveus i del 10 % 
en  els  regidors  de  l’oposició,  juntament  amb la  manca  de  despatx,  telèfon 
efectiu o suport administratiu, deixa els partits de l’oposició en una situació de 
pràctica  impossibilitat  per  a  realitzar  les  tasques  d’oposició  per  manca  de 
recursos.
Concretament, les percepcions dels portaveus són de 10.182,00 € anuals i les 
dels regidors de l’oposició no portaveus són de 7.182,00 € anuals.

2.- L’equip de govern de Figueres disposa de 6 càrrecs de confiança, amb sous 
que van des dels 25.000,00 € als 66.605,19 € anuals. 3 regidors, els senyors 
Manel Toro, Joaquim Ferrer i  Joaquim Felip  es troben en règim de mitja 
dedicació,  amb un sou de  30.083,14 € anuals.  Tanmateix,  al  pressupost  de 
l’exercici 2012 s’inclouen  30.083,14 € anuals per a una nova mitja dedicació 
exclusiva per al senyor Josep M. Godoy.



D’altra banda, 6 regidors més de CiU, Pere Giró, Dolors Pujol, Sergi García, 
José  Luís  Yécora,  Mercè  Castelló  i  Sònia  Trilla perceben  14.958,00  € 
anuals.
La percepció de l’Alcalde Santi Vila per assistències és de 20.520,00 € anuals i 
la percepció de la Sra.  Marta Felip pel  mateix concepte és de  17.958,00 € 
anuals.

3.- Els membres de l’equip de govern de Figueres Santi Vila, Marta Felip, Pere 
Giró  i  Quim Felip són generosament retribuïts  per  la seva tasca política en 
altres administracions:

Santi  Vila  percep  anualment  del  Parlament  de  Catalunya  la  quantitat  de 
78.422,44 €. Cal dir que, d’aquests,  30.156,56 € corresponen a indemnització 
per raó de distància. 
Per tant, la percepció total de l’Alcalde Vila amb càrrec a les administracions és 
de 98.942,44 € anuals.
La senyora Marta Felip percep amb càrrec a la Diputació de Girona com a 
diputada en règim de dedicació exclusiva  60.000,00 € anuals.
Per  tant,  la  percepció  total  de  la  Tinent  d’Alcalde  Felip  amb  càrrec  a  les 
administracions és de 77.958,00 € anuals.
El Sr. Quim Felip percep anualment del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la 
quantitat  de  24.000,00  €  per  una  dedicació  de  mitja  jornada.  Per  tant,  la 
percepció total del regidor i Conseller Comarcal Quim Felip amb càrrec a les 
administracions és de 54.083,14 € anuals.
El regidor Pere Giró rep indemnització per assistències al Consell Comarcal.
D'altra  banda,  properament  s’incorporà  com  a  vicepresident  del  Consell 
Comarcal  el  regidor  José  Luis  Yécora,  que  rebrà  les  corresponents 
assistències.

4.- Que la despesa de l’Ajuntament de Figueres en l’equip de govern, incloent 
salaris, assistències de regidors i salaris de càrrecs polítics és de 537.880,41 € 
anuals. En aquesta suma no s'hi comptabilitza el cost de seguretat social.

5.- Que  la  despesa  de  l’Ajuntament  de  Figueres  en  indemnització  per 
assistències als regidors a l’oposició és de 79.638,00 € anuals. Els regidors 
de l’oposició no comporten cost de seguretat social.

A tall d’exemple, totes les percepcions dels regidors de l’oposició en conjunt 
són iguals a les percepcions de la Sra. Tinent d’Alcalde.

6.- Que  de  l’examen de  la  política  retributiva  a  electes  de  l’Ajuntament  de 
Figueres  se’n  desprèn  que  s’apliquen  mesures  d’austeritat  als  regidors  i 
portaveus de l’oposició, mentre que les polítiques d’estalvi en assignacions i 
sous de càrrecs electes i de confiança de CiU són merament cosmètiques.



Per això resulta convenient llençar un missatge clar a la ciutadania per tal de 
fer creïbles les mesures d’estalvi.
En aquest sentit és convenient adoptar les mesures següents:

- Els electes a l’Ajuntament de Figueres només podran percebre 
ingressos per activitat política, tant sous com indemnitzacions per 
assistència  o  qualsevol  altre  concepte,  provinents  d’una  sola 
administració. 

- Les assignacions per  assistència  a  la  junta de govern local  és 
reduiran en un 50 %, igualant la proporció en què s’han reduït les 
assistències del portaveus dels grups de l’oposició.

- Prescindir d’un dels tres càrrecs de confiança adscrits a l’Alcaldia.
- No ampliar el règim de dedicació del senyor Godoy.

Davant d’aquesta situació, el ple de l’Ajuntament de Figueres 

ACORDA: 

1.- Aprovar la present moció.

2.- Demanar al l’Alcalde President que modifiqui la proposta de pressupost i les 
seves bases d’execució establint que:

- Els electes a l’Ajuntament de Figueres només podran percebre 
ingressos per activitat política, tant sous com indemnitzacions per 
assistència  o  qualsevol  altre  concepte,  provinents  d’una  sola 
administració.

- Les assignacions per  assistència  a  la  junta de govern local  és 
reduiran en un 50 %, i quedaran en 3.888,00 € anuals.

3.- Prescindir d’un dels tres càrrecs de confiança adscrits a l’Alcaldia.

4.- No ampliar el règim de dedicació del senyor Godoy.

Figueres, a 25 de gener de 2.012.




