
Al·legacions al Pressupost 2015

Al·legacions de la CUP de Figueres al pressupost municipal pel 2015

n. Explicació Proposta CIU Proposta CUP

1 eliminació partida “assistència membres corporació” 219.244,80 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”

180.000,00 0

6 eliminació partida “prima mediador assegurances” 25.000,00 0

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

8 reducció partida “interessos préstec” 1.218.00,00 1.170.500,00

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

12.000,00 24.000,00

10 creació partida “treballs previs municipalització Castell
de Sant Ferran”

0 15.000,00

11 creació partida “cartelleres” 0 25.000,00

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

13 creació partida “subvenció dinamització social barris” 0 640.471,36

14 creació partida “interessos il·legítims de préstec” 0 47.500,00
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Justificació de les al·legacions

Justificació al·legacions 1 i 7
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·legació 6
Aquesta partida és innecessària i ja va ser eliminada del pressupost del 2014 en una 
modificació durant l'exercici.

Justificació al·legacions 8 i 14
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 més de 4 milions d'euros per pagar factures dels proveïdors
amb un interès superior a l'1,2%. Tenint en compte que l'Estat deixa diners públics als
bancs a un interès del 0,05%, 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
(d'uns 47.500 euros) a una nova partida, i que aquesta partida no es pagui.

Justificació al·legació 9
L'aprovació fa més d'un any 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 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 12
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 2015 un procés que permeti que el
pressupost del 2016 sigui participatiu.

Justificació al·legació 13
Al pressupost presentat pel govern hi ha una partida anomenada “subvenció dinamització
social barri de Sant Joan” de 55.000 euros. Entenem que és una partida del tot insuficient,
i que ha d'anar més enllà del barri de Sant Joan. És per això que proposem destinar
l'estalvi generat en les altres al·legacions per crear una nova partida de prop de 650.000
euros anomenada “subvenció dinamització social barris” que permeti treballar pel que
hauria de ser una prioritat a la ciutat.


