
Al·legacions al Pressupost 2014

Al·legacions de la CUP de Figueres al pressupost municipal pel 2014

n. Explicació Proposta CIU Proposta CUP

1 eliminació partida “assistència membres corporació” 219.224,80 0

2 eliminació partida “personal eventual presidència” 158.726,62 0

3 eliminació partida “personal eventual serveis a les 
persones”

49.354,75 0

4 eliminació partida “personal eventual urbanisme” 66.605,19 0

5 eliminació partida “despeses institucionals i 
representació”

183.000,00 0

6 reducció partida “assignació grups municipals” 90.540,00 72.000,00

7 reducció partida “interessos préstec” 1.318.961,19 1.093.075,39

8 augment partida “conveni Centre de Distribució 
d'Aliments”

30.000,00 60.000,00

9 augment partida “despeses funcionament SIAD (info. i
atenció dona)”

12.000,00 24.000,00

10 creació partida “estudi municipalització Castell de 
Sant Ferran”

0 15.000,00

11 creació partida “creació viver d'empreses” 0 80.000,00

12 creació partida “ajuts beques menjador” 0 20.000,00

13 creació partida “cartelleres” 0 25.000,00

14 creació partida “procés participatiu pressupost 2015” 0 25.000,00

15 creació partida “interessos il·legítims de préstec” 0 225.885,80



Al·legacions al Pressupost 2014

Justificació de les al·legacions

Justificació al·legacions 1 i 6

Des de la seva arribada a l'Ajuntament la CUP ha presentat una proposta alternativa de 
pagament a polítics i partits basada en un cobrament igual per tots els grups municipals 
(per això demanem disminuir la partida de 90.540 a 72.000 euros), un sou just pels 
regidors que deixen la seva feina per treballar per la ciutat i eliminar el pagament per 
assistència a les reunions (eliminant del tot la partida corresponent).

Justificació al·legacions 2, 3 i 4

Actualment l'Ajuntament de Figueres funciona amb un organigrama en què entre els 
regidors que ha votat la ciutadania i els treballadors que han passat un procés de selecció
hi ha uns càrrecs escollits a dit per l'equip de govern. Creiem que mentre no hi hagi una 
estructura ben definida i optimitzada cal suprimir els càrrecs eventuals i les seves funcions
haurien de ser repartides entre els regidors amb dedicació i treballadors municipals (si cal 
creant alguna plaça nova), i per això demanem l'eliminació total de les seves partides).

Justificació al·legació 5

Creiem que la partida per protocol i actes de representació hauria de ser eliminada.

Justificació al·legacions 7 i 15

Una part important del pressupost municipal té com a destí la banca, ja sigui en concepte 
d'interessos o amortitzacions de préstecs. És necessari fer una auditoria del deute per 
determinar quina part és il·legítima, però hi ha una part que ja ho sabem d'entrada. 
L'Ajuntament té un deute de gairebé 4 milions i mig d'euros per pagar factures dels 
proveïdors amb un interès de gairebé el 6%. Tenint en compte que l'Estat deixa diners 
públics als bancs a un interès del 0,5%, entenem que aquest és l'interès que hauria de 
pagar l'ajuntament i per tant la diferència és il·legítima. Demanem de passar aquesta 
diferència (de més de 225 mil euros) a una nova partida, i que aquesta partida no es 
pagui.

Justificació al·legació 8

El Centre de Distribució d'Aliments fa una tasca imprescindible ara mateix per alimentar 
famílies sense recursos, i necessita infraestructures que no pot assumir econòmicament. 
Creiem que s'hauria de doblar l'aportació que hi fa l'Ajuntament (la prevista és de 30.000 
euros)

Justificació al·legació 9

L'aprovació fa unes setmanes del Pla d'Igualtat Municipal 2013-2015 va posar de manifest
la insuficient importància que les polítiques d'igualtat tenen pel govern municipal (una 
persona a mitja jornada i una partida de 12.000 euros). Tot i que creiem que cal contractar
més personal, de moment és imprescindible augmentar la partida destinada i proposem 
doblar-la.
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Justificació al·legació 10

La tardor de 2011 el govern de la ciutat es va comprometre a estudiar la repercussió 
econòmica de que el Castell de Sant Ferran passés a mans municipals. A hores d'ara 
l'estudi encara no s'ha fet. Tot i que estem convençuts que es pot fer amb els recursos del 
consistori, demanem una partida per si surt alguna despesa.

Justificació al·legació 11

La situació econòmica i social de la ciutat demana fortes polítiques socials, però també de
promoció econòmica, i per això demanem una partida que permeti la creació d'un viver 
d'empreses. Aquest espai ha de servir com a punt d'assessorament però també com a 
espai físic on figuerencs i figuerenques puguin començar els seus projectes empresarials 
ajudats per l'ajuntament. Un espai que, ara per ara, podria ser el local de l'antic bingo del 
carrer Sant Pau, que està llogat per l'ajuntament i desocupat des de fa més de tres anys; i
que podria servir per llogar despatxos, amb serveis logístics, telemàtics i administratius 
compartits, com a incubadora de projectes, i amb el suport de la Universitat de Girona, 
com ja tenen els vivers d'empreses d'altres municipis de la demarcació.

Justificació al·legació 12

L'inici del curs escolar 2013-2014 ha posat de manifest que alumnes que haurien de tenir 
accés a les beques de menjador n'han quedat al marge, i demanem la creació d'una 
partida perquè des de serveis socials es pugui becar a qui ho necessita.

Justificació al·legació 13

La CUP porta reclamant des d'abans d'entrar a l'Ajuntament que es facilitin cartelleres 
d'ús exclusiu per les entitats de la ciutat, i així ho va aprovar el Ple Municipal per 
unanimitat. Volem que es creï una partida per fer-ho possible.

Justificació al·legació 14

La implicació de la ciutadania en la vida pública ha de permetre un alt grau de participació 
en l'elaboració del pressupost municipal. Per això demanem la creació d'una partida que 
possibiliti començar a preparar durant la primavera de 2014 un procés que permeti que el 
pressupost del 2015 sigui participatiu.

Resultat econòmic

Les al·legacions proposades per la CUP suposen una reducció de  921.337,16 euros i un 
increment de 432.885,80 euros; el que fa un estalvi final de 488.451,36 euros que es 
podrien reservar per despeses imprevistes i, en cas de no ser gastats, per millorar la 
complicada situació econòmica de l'Ajuntament.


