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

Núm.02

Acta de la sessió extraordinària del dia 20 de gener de 2009
---- A la Casa de la Vila de la ciutat de Figueres, el dia 20
de gener de 2009, 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 Ferrer Sala, Joaquim Felip Gayolà, Núria
Navarro Hurtado, Ciro Llueca Fonollosa, Francesc Canet Coma,
Mireia Mata Solsona, Miquel Solé Soler, Xavier Besora
Causadias, Olga Carbonell Sabartés, Juan Casas Luis i Diego
Borrego Torres, amb assistència del secretari general,
Fernando González Cebrián, i de l'interventor, Carles Pigem
Ramis, per tal de fer la sessió extraordinària en primera
convocatòria.
Excusa la seva absència el senyor Joan Antoni Bertran
Soler.
A les tretze hores i cinc minuts, el President declara
oberta la sessió.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
ahir per una malaurada conjunció de motivacions personals i
laborals i per haver d’assistir al Consell municipal escolar
els membres del
grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya no van poder ser presents a l’acte on hi havia el
Conseller Nadal; que ja li han fet arribar les disculpes i
explicacions per aquesta situació i que molt amablement les
ha acceptat.
----1. Ajuntament: Es ratifica la inclusió del punt número 4
de l'ordre del dia de la sessió del Ple de l'Ajuntament. La
Presidència procedeix a la lectura de la proposta següent la
qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Els articles 13.6 i 31.2 del Reglament orgànic
municipal estableixen la possibilitat que l'alcalde, per
raons d'urgència degudament motivada, pugui incloure en
l'ordre del dia de les sessions assumptes sobre els quals la
comissió informativa respectiva no hagi informat prèviament,

amb l'excepció que no es podrà adoptar cap acord sobre
aquests assumptes sense que el Ple ratifiqui la seva inclusió
en l'ordre del dia. Com a punt 4 de l'ordre del dia de la
sessió extraordinària convocada per a les tretze hores del
dimarts dia 20 de gener de 2009 consta el titulat: "Proposta
relativa a donar suport a les demandes de la Federació de
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de
Municipis en pro d’un millor sistema de finançament local.”
La urgència de la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia
està motivada per la necessitat de recolzar la negociació que
en aquestes setmanes esta mantenint el municipalisme amb el
govern de l’Estat. Per tot això, l'Alcaldia Presidència, en
virtut d'allò exposat més amunt, proposa que s'adopti l'acord
següent: Únic. Ratificar la inclusió a l'ordre del dia de la
sessió extraordinària esmentada del punt 4 al qual s'ha fet
referència més amunt.”
----2. Pressupostos: S’aprova inicialment el pressupost
general per a l’exercici de l’any 2009. El senyor Ollé
Sangenís procedeix a la lectura de la proposta següent:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del
pressupost general de la corporació que ha de regir durant
l'exercici de l'any 2009 i la documentació complementària
que, segons els articles 162 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refòs
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, comprèn: Pressupost de la mateixa entitat. - Estat de previsió de
despeses i ingressos de la societat mercantil FISERSA. Bases d'execució del pressupost. - Resta d'annexos i informes
previstos a l'article 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
I, de conformitat amb l'establert a la legislació esmentada,
s’eleva el pressupost per a l’exercici de l’any 2009 a la
consideració de l'Ajuntament en Ple, i es proposa l’adopció
dels acords següents: 1. Aprovar inicialment el pressupost
general per a l'exercici de l'any 2009, que comprèn l'estat
d'ingressos i de despeses i les bases d'execució del
pressupost, amb el següent resum per capítols d'ingressos i
despeses:
PRESSUPOST DE DESPESES:
CAP. I
PERSONAL
14.697.425,65 €
CAP. II
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
18.683.255,00 €
CAP. III
DESPESES FINANCERES
1.262.400,00 €
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
3.694.689,31 €
CAP. VI
INVERSIONS REALS
11.188.133,02 €

CAP. VII
CAP. VIII
CAP. IX

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
474.451,38 €
ACTIUS FINANCERS
100.000,00 €
VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS
4.652.098,09 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
54.752.452,45 €
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
CAP. I
IMPOSTOS DIRECTES
15.926.750,00 €
CAP. II
IMPOSTOS INDIRECTES
1.400.000,00 €
CAP. III
TAXES I ALTRES INGRESSOS
13.762.151,57 €
CAP. IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
12.598.864,43 €
CAP. V
INGRESSOS PATRIMONIALS
322.000,00 €
CAP. VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
2.596.519,00 €
CAP. IX
VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS
8.146.167,45 €
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
54.752.452,45 €
2.Aprovar la concertació d’operacions de préstec per un
import total de 8.146.167,45 euros, pel finançament de la
inversió prevista a realitzar durant l’any 2009, amb les
característiques que consten a l’expedient del pressupost. 3.
Aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament, que comprèn
la relació de tots els llocs de treball reservats a
funcionaris,
personal
laboral
i
eventual,
amb
llurs
retribucions. 4.Exposar al públic els acords precedents pel
termini de quinze dies hàbils, a l'efecte de la presentació
de reclamacions. En cas de no presentar-se'n, s'entendran
definitivament aprovats, sense necessitat d'ulterior acord.
5.Facultar l'Alcaldia-Presidència per la realització de
quants actes siguin necessaris per a l'execució dels presents
acords. No obstant això, l'Ajuntament en Ple acordarà el que
consideri més adient.”
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Canet Coma
que dóna lectura a la intervenció següent: “Des d’ERC, volem
donar per suposat, tot i que ja és dir, que el pressupost és
el del Govern i que cada grup assumeix el conjunt del que
avui s’aprovarà provisionalment. Reconeixem que afrontem
aquest debat en circumstàncies força diferents, en les formes
i en el fons, en relació a l’any anterior. Quant a les
formes,
aquest
any
s’ha
complert,
ni
que
sigui
d’esquitllentes, el tràmit d’audiència prèvia que exigeix la
llei. Ara bé, tot i que hem llegit l’acta, no sabem quin
procediment de convocatòria s’ha seguit, vist que moltes
entitats no han l’han rebut.
Els grups hem pogut conèixer
aquest any les grans línies del pressupost en la comissió
informativa corresponent i no per la premsa, com l’any
passat. A més, s’han obert vies de diàleg, si més no amb
l’alcalde i el regidor d’Hisenda, una intenció negociadora ja

posada de manifest amb l’elecció dels projectes que es
presentarien al denominat “Pla Zapatero” d’inversió local.
Quant al fons, hem vist una rectificació, un canvi de rumb,
que ens satisfà perquè recull moltes de les nostres queixes i
reivindicacions d’ara fa un any, en ocasió del debat dels
pressupostos del 2008. Una de fonamental: el realisme en els
ingressos, que exigíem en el capítol de l’impost per obres i
construccions, davant la previsible davallada, producte de la
crisi. També observem amb satisfacció com es redueix la
previsió de despeses institucionals: se’ns va votar en contra
una moció que demanava limitar-la a 80.000 euros, ja que
aquest any se n’han gastat més de 250.000, i veiem que ara es
pressuposta poc més de 90.000 i la liquidació de pressupost
demostra amb fets –no s’han cobert– que no calia cobrir
determinats llocs de treball. Per aquestes raons, malgrat el
vot negatiu d’avui, acceptem la via del diàleg que se’ns
ofereix per fer aportacions en forma d’al·legacions i
negociar un possible canvi en el sentit del vot. Tal i com
està a dia d’avui el pressupost, el nostre vot només pot ser
negatiu, per raons estructurals que tot seguit explicarem.
Ara bé, pensem que hi ha marge de maniobra, si el govern o
algun dels components vol, per evitar el vot negatiu del
nostre grup, que és, encara que a vegades la folgada majoria
aritmètica faci oblidar-ho a algú, la segona força política
d’aquest consistori. Com he comentat, el nostre vot negatiu
obeeix al fet que les parets mestres, l’estructura, del
pressupost resulten del tot inacceptables per a nosaltres. De
fet, més que parets mestres, hi ha elements que són
veritables exemples d’aluminosi al nostre parer, especialment
la partida corresponent a càrrecs de confiança, que grava les
finances municipals amb 500.000 euros a l’any, en sous i cost
de la seguretat social. Aquesta partida, exagerada a criteri
nostre, s’arrossega ja des del pressupost de l’any passat i
mantenim el que ja vam advertir: assumir el pas de 2,5 a 8
càrrecs de confiança és una partida que es consolida, que no
es pot tocar d’un any a l’altre. Per tant, condiciona
definitivament tots i cadascun dels pressupostos. Insisteixo
en el que ja advertíem fa un any: caldrà retallar despeses en
posterior pressupostos, dèiem, perquè aquesta partida passarà
de ser despesa recurrent a despesa corrent. Que es torna
intocable,
malgrat
l’anunci
–els
fets
demostren
que
unilateral– d’un dels socis del govern, que va assegurar en
nota de premsa que es reduirien, pels efectes de la crisi,
dos dels càrrecs de confiança. Això no ha estat així i deixa

una estela d’incoherència i manca de solidesa de les
relacions entre socis de govern que els ciutadans han
percebut perfectament. Precisament aquesta relació tan
comentada entre crisi i retallada de despesa, ens obliga a
deixar clara la nostra postura, el nostre punt de partida per
a l’anàlisi: és cert que la crisi condiciona els pressupostos
municipals, és un fet innegable. Però també és innegable que
els 500.000 euros que costa al consistori aquesta partida –
mig milió d’euros són molts euros!– representen un llast, una
rèmora,
que deriva en retallades impopulars, incoherents i
injustes, com ara la de les entitats culturals en l’any en
què Figueres és la capital de la cultural catalana. Aprofitem
per posar en relleu la nostra perplexitat per l’aval que els
responsables polítics de comandar la nau de la capitalitat
cultural donen a aquesta proposta de pressupost. Per tant, la
retallada no deriva només de la situació general de crisi,
sinó que té arrels locals, derivades de decisions polítiques
d’aquest govern. Només cal pensar que els 500.000 euros de la
partida de càrrecs de confiança quasi triplica la retallada
que es preveu a les entitats culturals. La reflexió és òbvia:
retallant la partida de càrrecs de confiança, no caldria
retallar la despesa a les entitats ciutadanes amb conveni o
acord signat. Per tant, ja els anunciem que un dels objectius
bàsics que motivarà les nostres al·legacions al pressupost
que
avui
s’aprovarà
provisionalment,
serà
precisament
aconseguir una retallada zero a les entitats culturals.
Segons els nostres càlculs, la retallada a les entitats
ciutadanes-culturals arriba al 40% del que estava previst ens
els convenis vigents. És a dir, rebran, en conjunt, quasi la
meritat del que estava previst i signat: d’una previsió que
figura en els convenis de 452.000 euros, es passa a
incloure’n en el pressupost 272.000. Per tant, es retallen
uns 180.000 euros. Estem convençuts que és perfectament
possible la retallada zero i esperem que el govern, en
especial la regidoria d’Hisenda, continuï dialogant com ara
per tal d’arribar a aquesta retallada zero a les entitats
ciutadanes amb conveni que des d’ERC plantegem. És un
problema sobretot de prioritats, pensem nosaltres; no és un
problema només derivat de la situació general de crisi
econòmica. La solució és abolustament viable, a tra´ves de
diverses possibilitats. A banda de la reducció de la partida
de càrrecs de confiança i altres de menor quantia, en viem
una de claríssima: Hi ha partides del pressupost del 2008 que
és impossible que s’hagin gastat, com ara 1,2 milions de la

Fundació Esportiva Figueres i el milió aproximat que
representen els llocs de treball no coberts. Per tant, ja
anunciem la presentació d’una al.legació que anomenem
retallada zero a les entitats ciutadanes amb conveni. Serà
ben constructiva, perquè proposarà la via de solució, tal i
com és habitual en la tècnica d’elaboració i modificació
pressupostària.
També
ens
preocupa
la
situació
dels
treballadors de l’ajuntament. Ells són l’element clau en el
funcionament diari de la institució, més que els que estem
aquí asseguts.
El fet simptomàtic d’haver de suspendre
l’aperitiu
de
Nadal
demostra
que
hi
ha
latent
una
problemàtica que suposem conseqüència directa del procés de
catalogació
laboral
i
de
negociacions
salarials.
Ens
agradaria conèixer la posició del govern, ja que en el
pressupost no hem sabut veure partides que prevegin una
eventual despesa derivada de la nova catalogació. També
dialogarem, després que aquest ple hagi aprovat inicialment
el pressupost, amb representants dels treballadors per
conèixer la seva postura, per contrastar-la amb el que avui
ens expliqui el govern. De fet, l’informe del secretari ja
dóna pistes de feina no massa ben feta. El seu informe
destaca cinc incorreccions, que representen infraccions
legislatives, al seu parer: a)-“A l’expedient no consta cap
antecedent, estudi o document que acrediti que la modificació
de la plantilla s’ajusti als principis de racionalitat,
economia i eficiència a què es refereix l’article 90.1. de la
LRBRL” b)-El projecte de pressupost no conté la relació
completa dels llocs de treball. c)-En l’informe de la
Presidència s’ha omès la referència a la supressió del lloc
de personal eventual anomenat “Cap de Cultura” i a la creació
d’un lloc de la mateixa naturalesa anomenat “Cap de l’àrea de
serveis a les persones i de participació ciutadana”. A més,
el secretari general recorda que la legislació estableix que
les funcions que se li assignin estan reservades en la
legislació vigent a “personal funcionari”. D’aquesta aspecte,
requerim una explicació acurada de part del govern, ja que
n’hem
llegit
versions
contradictòries
als
mitjans
de
comunicació, provinents de diferents grups que integren el
govern. d)-La congelació de les retribucions del personal
eventual és contrària a allò que disposa l’EBEP (Estatut
Bàsic de l’Empleat públic). e)-L’informe considera errònia
l’aplicació del vigent Conveni i condicions de treball dels
treballadors
de
l’ajuntament.
També
volem
que
l’acta
d’aquesta
sessió
reflecteixi
el
nostre
desencís
per

l’incompliment que constatem en el pressupost d’un acord
unànime dels regidors del mandat passat. Es va aprovar un
increment de l’impost de circulació (Impost per als Vehicles
de Tracció Mecànica) que caldria destinar de manera finalista
a l’increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana. Aquest
acord unànime del mandat anterior, aquest govern l’està
incomplint sistemàticament, amb el conseqüent perjudici que
rep la ciutadania en no disposar Figueres del nombre d’agents
de la Guàrdia Urbana que caldrien i ... que s’han aprovat
solemnement per plenari. Els compromisos són per a complirlos, i si afecten a la seguretat, encara més. Per tancar la
valoració global del pressupost ordinari, volem comentar que
detectem alguns detalls que provoquen un cert mal efecte. En
un context general de retall de despeses, de congelació de
les retribucions a regidors, de disminució de les aportacions
als grups municipals.....sobta assabentar-se que un dels
càrrecs de confiança veu incrementat el seu salari en un 10%.
No discutim la qualitat de la seva feina (és més, la valorem
amb un excel·lent, sense embuts). Però ens sembla que en la
política general de contenció i de retallada despesa aquesta
circumstància desentona, francament. Finalment, consignar que
alguna de les previsions del capítol d’inversions no la
compartim, per la qual tampoc estem en aquests moments en
disposició de donar-hi el nostre suport, per bé que esperem
arribar a un escenari, en el procés que s’enceta a partir
d’avui, que permeti repetir el consens que es va aconseguir
en l’aprovació dels projectes del “Pla Zapatero d’inversions
locals”. En conclusió, el nostre grup anuncia el vot negatiu
a aquest pressupost en els termes en què avui s’aprovarà.
Considerem que el manteniment de la despesa excessiva en
càrrecs de confiança incideix, tant o més que la crisi, en la
necessitat de retallar determinades despeses, una situació
que veiem impròpia en una ciutat que exercirà la capitalitat
de la cultura catalana. Això no obstant, reconeixem sense
recança l’esforç de rigor i de realisme del regidor d’Hisenda
en el capítol d’ingressos; també valorem l’esperit de diàleg
que hem percebut. Per això, tot i que les raons estructurals
abans esmentades no ens deixen plantejar de cap manera un
escenari de vot favorable en el moment de l’aprovació
definitiva –llevat que el govern acceptés les al·legacions
que presentarem en aquest sentit, és clar– sí que volem
aprofitar la via del diàleg per provar d’assolir un escenari
que ja seria un gran pas endavant: que el pressupost no rebés
cap vot negatiu. Hi posarem el màxim esforç. Veurem quin

marge de maniobra “ens” concedeix i “es concedeix” a sí
mateix el govern en el seu conjunt.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula el senyor Canet Coma
que diu que li queden algunes petites precisions; que suposa
que hi haurà un segon torn i que les farà llavors.
Seguidament, intervé el senyor Casas Luís que diu que el
seu grup parteix de la base que el pressupost és un document
que presenta l’alcalde a acord del Ple; que està consensuat
dins del propi equip de govern i que ha de servir perquè es
pugui portar endavant l’actuació d’aquest any; que consideren
que aquest pressupost ja està aprovat per l’aritmètica
numèrica dels membres de l’equip govern; que s’ha de
reconeixer la tasca i l’esforç que ha fet el regidor
d’hisenda; que per primera vegada s’ha fet un pressupost tal
i com s’ha de fer, és a dir, començar primer pels ingressos i
despres fer les despeses; que els ingressos estan recolzats
en una sèrie de taxes i impostos que el seu grup no hi va
estar d’acord per l’increment que representa molt superior de
l’Index de preus al consum previst, però que ja està aprovat;
que els números són els que hi ha; que si aquest pressupost
es pogués votar en partides separades en moltes hi podrien
estar
d’acord;
que
la
postura
del
grup
popular
és
d’abstenció; que presentaran unes propostes de millora; que a
l’aprovació definitiva veuran quina serà la postura; que tal
i com ha dit el portaveu d’Esquerra Republicana hi ha temes
de personal que els sap molt de greu que s’hagin portat de
la manera que s’està portant; que la regidoria de cultura que
és una de les que consideren que es més afectada sobretot en
el tema dels convenis que estan signats amb entitats de la
ciutat; que un conveni es un contracte entre dues parts; que
creu que la tasca que haurà de fer el regidor de cultura serà
molt dura; que moltes entitats estan disposades a parlar-ne
donada la situació actual que es viu, però s’ha de recordar
que la cultura és la manera que el poble es començi a posar a
to en moltes coses; que creu que per desgràcia en general és
un dels departaments al que s’hi dedica menys atenció; que no
es vol extendre més; que el senyor Canet ha fet una
explicació molt àmplia dels temes; que no es vol considerar
repetitiu; que hi ha coses en les que hi podrian estar
d’acord, però que n’hi ha que no hi estan massa; que de
moment, s’abstindran; que esperaran a presentar les propostes
de modificació; que si s’accepten o hi ha el diàleg que hi ha
hagut fins ara i s’agafa l’esperit que els ha portat a fer el
tema del plan de Zapatero creu que és molt avantatjos que

s’hagi aconseguit una unitat a l’ajuntament i que esperen que
amb aquest pressupost al final es pugui arribar a una entesa
entre tots els grups municipals, ja que tots treballen i
volen el millor per a la ciutat.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casellas
Borrell que diu que farà una valoració política i que el
regidor d’’hisenda farà una precisió més tècnica en nom del
govern; que vol agrair la posició del Partit Popular amb
aquesta abstenció que acaba d’anunciar per un seguit de raons
que comparteixen; que també agraeix el to i la negativa que
mostra Esquerra Republicana, però que sembla que d’entrada
tendeix a ser molt constructiva; que aquest pressupost ha
estat díficil i segurament ho continuarà essent no ja fins a
l’aprovació, sinó que ho serà probablement tot l’any; que
s’haurà de veure com van els ingressos; que aquí el regidor
d’hisenda ha fet una feina magnífica i que el govern vol
tenir-ho tot ben acotat perquè no es produeixi cap situació
que pugui portar a una posició de dèficit l’any que ve; que
aquest és un pressupost que es fa en un marc cap a una
recessió; que s’està veient; que l’estat espanyol estarà en
aquesta situació durant tot l’any; que el vicepresident segon
del govern ha anunciat que encara vindran temps pitjors i que
personalment troba que s’ha passat quan ha dit que no tenia
més solucions; que es fa una mica solidari amb algunes
afirmacions que han fet altres forces; que estan a una
previsió de creixement negatiu i que tot això porta a un
pressupost
d’un
10%
menys
d’ingressos;
que
forçament
significa menys despesa; que ha estat un exercici de
responsabilitat i de bon criteri que s’ha tirat endavant des
de l’àrea econòmica; que ja es veurà si han estat tan
restrictius com havien de ser; que potser hi haurà algun
possible expedient per algun major ingrès; que està segur que
totes les regidories i tots plegats han de fer possible els
estalvis; que a vegades en l’explicació està la pedagogia;
que a la vista de com han anat i com es preveuen les coses
està ben segur que tots els regidors faran aquestes
previsions; que, quant al personal, s’han de millorar coses;
que se n’ha de parlar i veure aquesta nova catalogació; que
admet al senyor Canet que en el pressupost no hi ha aquesta
consignació; que es començarà a executar i que la consignació
hi serà; que el procés de la catalogació es molt lent; que en
van parlar en comissió informativa; que no deixa de ser una
negociació col.lectiva; que s’està parlant de la base del sou
i de la feina que fa cadascú cada dia; que li sembla que s’ha

de constituir la mesa general de negociació per atacar
aquesta qüestió; que li agradaria molt que es pugués fer en
mig any o quatre mesos, però que enten que és una qüestió que
es fa lenta; que probablement en el marc en el que estan
haver consignat una gran quantitat de diners hauria llastat
el pressupost d’una manera que no és convenient tot i la
manifesta voluntat política del govern de poder-ho tirar
endavant; que el govern entén que aquest és un dels problemes
que més afecten aquesta administració; que és un pressupost
amb un gran esforç inversor en el que s’ha tingut sort de
l’aportació extraordinària de l’Estat; que és un pressupost
amb 18 milions en inversió; que pot destacar els compromisos
adquirits com la Casa Nouvilas, una petita intervenció en el
barri de Sant Joan, l’adquisició d’un nou local centre cívic
i els projectes d’arxiu i biblioteca o Caputxins; que la
inversió és el que ha de possibilitat anar endavant la
ciutat, crear riquesa i llocs de treball; que és l’obligació
de
l’administració;
que
qualsevol
manual
de
política
econòmica diu que és obligació de les administracions fer
grans inversions; que és cert que un conveni és una obligació
jurídica entre les parts; que el regidor i el govern hauran
de fer mans i mànigues; que s’haurà de veure qui es fa més
solidari o qui se’n fa menys; que està segur que es podran
trobar solucions fins i tot en els punts en els que es veuen
obligats a complir el que pertoca; que l’any es molt llarg;
que ja es veurà com van els ingressos, els estalvis i la
liquidació; que s’ha parlat de l’àrea de cultura; que no li
agrada comentar les qüestions de la premsa merament
polítiques, ja que creu que no toca en aquesta sala; que la
regidoria de cultura es fa solidària de les retallades de
despesa corrent; que, quant a la Cultura Catalana, pensen que
l’aportació que s’hi fa és una aportació molt important; que
significa una gran despesa per a l’Ajuntament; que no pararan
de seguir buscant els ajuts que es puguin aconseguir per
poder tirar endavant aquest any de la Cultura Catalana; que
per intentar respondre a les qüestions que s’han plantejat
per part dels portaveus especialment per part del portaveu
d’Esquerra Republicana s’ha de tenir en compte el marc de
tranquilitat que requereix la negociació del pressupost; que
la situació econòmica actual, que ja ha descrit, requereix
tranquilitat, negociació i diàleg; que qualsevol diàleg que
es pugui portar endavant amb el regidor d’hisenda, l’alcalde
o ell mateix el govern n’és particep; que l’alcalde i els
regidors són de tots; que en algun moment li ha semblat que

el to del senyor Canet potser buscava alguna qüestió de
separació; que tots els acords i les negociacions que es
portin a terme amb el regidor d’hisenda van a misa; que el
govern és un; que no cal donar-hi més voltes; que admet que
hi ha qüestions polítiques que abans de Nadal han llastat
probablement l’elaboració del pressupost i la relació; que
són qüestions que en algun moment són desagradables, però que
malauradament el seu partit i el del senyor Canet estaven
acostumats a viure-les en un altre àmbit; que els governs de
progrès fa cinc anys i que encara hi són; que hi ha hagut
alguna enganxada seriosa, però que tots han de tornar a
posar-hi calma; que quan una cosa surt de mare s’ha de tenir
tranquilitat, ja que segur que es troben solucions; que mai
els càrrecs de confiança d’aquesta administració han aportat
tants diners en forma de subvenció; que aquest matí han estat
parlant amb el director gerent d’un fons FEDER; que només amb
aquestes aportacions d’un sol d’aquests càrrecs de confiança
pot assegurar que la xifra que el senyor Canet estava
plantejant està més que superada; que fan molt bona feina;
que se la creuen tots; que han parlat del director de
comunicació i d’anunci unilateral per part d’un partit
polític; que potser no toca parlar aquí d’aquesta qüestió,
però que el càrrec el govern se’l creu; que probablement no
es donen les circumstàncies polítiques que aconsellin cobrir
aquesta plaça; que és cert que la plaça està consignada en el
pressupost; que la voluntat del govern és que donat que es
creu aquesta plaça hi ha de pensar, treballar i veure com
això es pot resoldre; que d’entrada significa un estalvi, ja
que si no es cobreix la plaça l’estalvi hi serà i que es farà
el pertinent expedient per retornar aquests diners on puguin
fer falta, però que ha de manifestar que el govern es creu
aquesta plaça i que hi seguirà treballant; que, en quant a la
qüestió del cap de cultura, ara futur cap d’atenció a les
persones, és la mateixa circumstància; que es creuen la plaça
igual com es creuen la necessitat per a aquesta qüestió
d’atenció a les persones; que la situació d’aquest marc
restrictiu d’elaboració del pressupost pot haver portar
alguna tensió; que hi ha moments que es pot produir alguna
situació,
algun
malentés
o
alguna
qüestió
normalment
reconduibles d’una manera o altra, però mai sense tenir de
menys la vàlua professional de les persones que ocupaven
l’anterior lloc de director de comunicació i l’actual cap de
cultura; que segur que es trobarà una solució i no se
substituirà absolutament ningú mentre sigui necessari, ja que

obviament seria una irresponsabilitat manifesta; que pot
assegurar que mai per una situació de tensió política
momentània com la que a molts altres nivells ha viscut el
govern de la Generalitat pot posar en risc el que és el bon
funcionament d’aquesta administració; que no pot ser que per
una cometa escalfada això es doni d’aquesta manera; que per
part del govern amb la seva unitat s’han de tirar les coses
endavant; que vol insistir en aquesta qüestió per deixar-ho
manifestament clar; que vol tornar agrair el to de la
intervenció amb aquest no condicional i aquesta voluntat de
negociar; que ha prés nota de diverses afirmacions; que donat
el bon to que li ha semblat veure en la intervenció del
senyor Canet creu que no toca entrar a contestar sobre
l’aperitiu; que és més important vistes les al.legacions
poder-se seure tots plegats, ja que en una època en la que hi
ha tants maldecaps pressupostaris s’haurien de poder tenir en
compte; que intenta fer una valoració merament política a
manca que el regidor d’hisenda estableixi els comptes; que
intenta no polemitzar en excés; que agraeix el to i que els
emplaça a veure quines qüestions són millorables, quines no
ho són i quines poden aconseguir la seva aquiescència.
Seguidament, fa ús de la paraula el senyor Ollé Sangenís
que diu que agraeix el que han dit els dos grups municipals
sobre la feina que ha fet; que només intenta posar en enfàsi
tot allò que s’hi ha de posar i adaptar en cada moment les
circumstàncies; que creu que aquest any ha estat un any no
gens fàcil i que el proper es presenta encara molt més
difícil; que li sembla que amb les diferents converses que
han tingut amb els diferents grups municipals o amb la
presentació en audiència pública s’ha posat de manifest; que
els pot assegurar que no ha estat fàcil arribar a fer un
pressupost quan es parteix d’una xifra sensiblement inferior
de l’any anterior; que d’alguna manera s’ha de primar molt la
despesa per poder arribar a equilibrar els dos platets de la
balança; que vol dir als dos grups que han de tenir la
seguretat que aquest ha estat un pressupost consensuat amb
tots els grups del govern; que tothom se n’ha fet solidari;
que han comprès i entès el problema; que aquelles situacions
que en algun moment semblen difícils d’alguna manera tots els
regidors afectats hi han posat la voluntat de lliutar perquè
aquest pressupost es pugui realitzar i si cal millorar en
funció a les circumstàncies que vagin avançant a l’exercici;
que agraeix al grup popular l’abstenció al marge que hi ha
algunes observacions que s’han fet en quant a personal o als

convenis de cultura; que serà una feina que els regidors
hauran d’acceptar o d’afrontar amb realisme; que ja saben que
el pressupost s’ha de votar conjuntament i que votar partides
separades no hagués estat una solució; que agraiex això; que
lamenta entre cometes el vot negatiu d’entrada del grup
municipal d’Esquerra Republicana, tot i que, han demostrat
una molt bona voluntat; que considera que es provisional atès
que han avançat que presentaran al.legacions com el govern
esparava que farien; que han de tenir present que aquestes
al.legacions s’analitzaran amb detall, atenció i amb ànim de
complaure en la mesura que es pugui cadascuna d’elles; que
espera que modifiquin aquest criteri en funció del resultat
final; que en quant als càrrecs de confiança creu que el
tinent d’alcalde s’hi ha referit suficientment; que ha dit
una cosa important com és que ningú del govern es qüestiona
que aquests càrrecs de confiança no hi hagin de ser; que han
de pensar que amb aquesta aportació extraordinària de 7
milions per a fer inversions l’equip d’urbanisme ha tingut
que treballar en un temps rècord; que tenen la sort de poder
comptar amb projectes que han estat consensuats, valorats i
acceptats per tots els grups municipals; que sabien que només
es podien tenir 7.200.000 euros i que han hagut de
circumscriure el deu projectes a aquesta quantia; que s’ha
comentat que no hi ha despesa per a la valoració de llocs de
treball; que una vegada fet l’informe de l’encàrrec fet se’n
podran derivar algunes qüestions econòmiques, però que també
tenen present que aquest any les previsions fetes en quant a
personal donen la possibilitat que una part d’aquest estalvi
es pugui destinar a aquesta previsió econòmica; que creu que
s’ha d’esperar que hi hagi aquest informe i que una vegada
analitzat
i
consensuat
es
veuran
les
compensaciones
econòmiques que es puguin tenir i que, per tant, no es podia
tenir present en aquest pressupost; que creu que potser li
toca la part més feixuga; que ja s’ha fet una valoració
política; que si consideren convenient descriurà una mica el
pressupost; que vol fer molt d’enfàsi en dues qüestions; que
una és que aquesta austeritat ha estat per les circumstàncies
del moment, però que al mateix temps ha servit molt per
reflexionar en quant al que s’ha de fer en una administració;
que creu que l’austeritat ha de ser un principi bàsic que
s’ha d’aplicar des del començament i fins el final; que no ha
de valer que per què es tingui un pressupost aprovat es pugui
gastar el que estat pressupostat, sinó que durant tot l’any
s’ha de mantenir un equilibri entre els ingressos i les

despeses; que s’han de basar més amb els ingressos que amb
les despeses; que ja ha dit algunes vegades que ha fet el
pressupost començant pels ingressos en lloc de les despeses;
que reduir un 11% és important; que s’ha de tenir en compte
que els capítols més importants dels ingressos l’aporten els
impostos i les taxes; que en resum els impostos baixen un 14%
i les taxes en general entre totes un 4,52%; que el capítol I
més els capítols II i III d’ingressos estan en menys un 4%;
que això representa que els impostos i les taxes produeixen
globalment
3.500.000
menys
d’ingressos
que
es
poden
contrarrestar a base d’obtenir transferències corrents per
més de 2.000.000 respecte l’any anterior; que això fa que es
tingui una desviació d’1.500.000 aproximadament; que, en
quant a despeses, s’han buscat alguns estalvis que ja han
estat esmentats suficientment per part de despeses corrents i
també n’hi ha per despeses financeres que d’alguna forma són
les magnituds que han fet equilibrar aquest menys 1.500.000
d’euros entre impostos i transferènies corrents; que per un
costat es poden aconseguir increments d’ingressos via
transferències corrents i per altra banda hi ha un estalvi de
despeses que fan que aquesta desviació no es produeixi només
en una línia; que en el capítol de despeses de personal s’ha
reduït un 4%, però que no s’ha fet en base a eliminar llocs
de treball, sinó que es farà una congelació dels llocs de
treball; que les vacants s’han deixat en previsió zero en
espera de poder-les proveir primer a mesura que es puguin
produir i segon a mesura que es pugui fer algun estalvi bé
amb la depesa o obtenir uns majors ingressos; que hi ha una
línia que és el primer en lamentar-la i que preocupa
generalment com és el tema de convenis o subvencions; que és
veritat que els convenis d’alguna forma obliguen ambdues
parts, però que s’ha de poder dialogar amb cadascuna de les
entitats i se’ls ha de poder fer veure el moment que s’està
passant; que creu que es poden buscar solucions; que el
compromís que tenen és gestionar molt bé les despeses i els
ingressos; que si es poden produir estalvis s’aplicaran a
aquests convenis o a les subvencions, ja que són entitats
locals que mereixen l’aplaudiment i que creu que s’ha d’estar
al seu costat; que l’encàrrec del regidor de cultura i del de
fires i festes serà díficil, però que se’n surtiran perquè
són persones amb capacitat suficient; que creu que aquest any
tot i ser un any de molta crisi no s’han espantat amb el tema
de les inversions; que continuen amb l’atreviment, tot i que,
aquest any ha vingut una mica ajudat per aquests 7.200.000

euros de l’estat; que no són gens despreciables i més si es
té en compte que aquí no és com un pla únic d’obres i serveis
que aporta el 50%, sinó que és el 100% del finançament; que
si es sumen els projectes d’inversió d’aquest més el pla
d’inversions que es té veuran que es troben dins la mateixa
línia que l’any passat, 18.000.000 en inversions; que era una
partida molt important i que ho continua essent; que en
projectes d’urbanització i millora urbana s’hi dedicaran
1.800.000 euros amb obres com la urbanització del carrer Pep
Ventura, una via verda per al camí de la Princesa o també
l’ampliació a l’Estació de tractament d’aigua potable que
costa 1.000.000 d’euros més i que esperen aportar 500.000
l’Ajuntament i que el complemente amb 500.000 més l’Agència
Catalana de l’Aigua; que és important la millora dels espais
públics i serveis urbans amb una quantitat de 2.287.000 euros
o coses tan importants com poden ser la rehabilitació del
convent dels Caputxins, el projecte de rehabilitació de la
Catequística o completar la Marca de l’Ham amb el centre
cívic; que s’han destinat 135.000 euros per obres al Museu
del Joguet, 175.000 més a l’Escola Taller per a un projecte
iniciat fa anys i 30.000 euros per al Cementiri; que en
projecte d’inversió hi ha la fase del 2009 de la llei de
barris de la Marca de l’Ham i que es complementarà en
1.366.000 euros, però que a més s’endegarà un de nou per un
import d’1.300.000 euros; que es contribueix a millorar el
patrimoni amb l’adquisició de la Casa Nouvilas amb 800.000
euros, l’adquisició de locals per dedicar-los a l’entitat de
l’alzheimer o a l’associació de veïns del barri del Poble Nou
que tot això fa en total 1.400.000 euros; que aquestes
inversions s’han fet amb l’ànim de continuar-les en el temps;
que es dediquen a estudis i projectes 1.680.000 euros; que hi
ha obres al carrer Llers, plaça de Catalunya, riera
Galligans, projectes de l’arxiu-biblioteca, una residència de
persones grans, el desenvolupament del barri de Sant Joan i
altres petits projectes que fan 1.700.000 euros; que això
comporta unes inversions de 10.700.000 dels quals un 70%
aniran a préstec a llarg termini, 7.465.000 euros i la resta
mitjançant aportacions de la llei de barris i subvencions;
que hi ha un préstec de 7.400.000 euros a cinc anys, ja que
s’ha de seguir amb la mateixa mesura iniciada l’any passat
que aquelles inversions que tinguin una durada curta no es
tenen perquè finançar a llarg termini; que aquesta quantitat
servirà per completar l’àrea d’informàtica que estava deixada
i que s’ha d’anar renovant constantment; que l’àrea de

cultura aquest any es fa un esforç destinant-hi 100.000 euros
pel tema de la Capitalitat de la Cultura Catalana, però amb
quelcom que serà patrimoni per a la ciutat, ja que es podrà
fer servir amb altres esdeveniments com són els contenidors
que han sortit ja comentats en algun punt; que hi ha una
regulació d’un pas de vianants a l’avinguda Salvador Dalí i
una regulació semàforica a algun punt negre; que d’alguna
manera ha intentat descriure les línies principals del
pressupost i que si necessiten algun altre aclariment està a
la seva disposició.
---- Durant la intervenció del senyor Ollé Sangenís, a les
tretze hores i quaranta-set minuts, prèviament autoritzat per
la Presidència, s'absenta de la sessió el senyor Yécora
Romero que es reincorpora a la sessió a les tretze hores i
quaranta-nou minuts durant la mateixa intervenció.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que es gairebé impossible no demanar el
segon torn d’intervenció davant de les coses que s’han anat
dient; que valora molt en positiu aquesta unitat tan
explicada i explicitada de que el govern és un; que suposa
que amb la cara que posa ja es nota la ironia; que si el
govern és un ha semblat com la Santíssima Trinitat des de
nadal o des de les festes sobretot quan s’expressava; que no
és que s’ho inventi; que no vol recordar ni recular al més de
desembre, ja que el to serà el mateix; que mantenir un to
correcte no vol dir que s’hagi de deixar de dir; que no
s’inventen rés; que hi ha una nota de premsa pública d’un
grup municipal que està al govern on diu que farà unes coses
que no ha fet; que això és objectiu; que no es posa amb els
motius; que el to creu que es correcte; que hi ha un grup
municipal que un dia, als entorns de Nadal, va dir que
renúncia a dos càrrecs de confiança; que ja els sembla bé;
que és el que han estat demanant des de l’any passat; que el
que no es pot dir és que això no s’ha dit; que després es pot
valorar com es vulgui; que està bé que tinguin un to
correcte, però que el ciutadà els exigeix que intentin ser
realistes com ha estat el regidor d’hisenda amb el
pressupost; que el cas dels càrrecs de confiança es evident;
que valora en positiu que el senyor Casellas hagi parlat
d’escalfada i altres coses i que, per tant, ja s’entén el
context polític, però que el que ha passat ha passat i punt i
que no hi ha d’haver cap més problema; que el senyor Casellas

també ha dit una cosa que l’ha deixat preocupat, ja que d’una
banda nega coses, però que per una altra ha entés com que a
vegades en política als càrrecs de confiança s’hi perd la
confiança; que si és perd la confiança s’ha de suprimir el
seu lloc i deixar la persona al carrer, que és una
possibilitat real, o recolocar-lo encara que qui el recoloqui
sigui un altre dels socis del govern; que tot és normal, però
que no s’ha de dir a la gent que no ha passat perquè tot això
ha passat; que qui ho ha sabut és la premsa; que el seu grup
se n’ha assabentat per la premsa; que continuen amb l’única
relació de la premsa, ja que el que ha dit el senyor Casellas
només ha entés que habien perdut la confiança en un càrrec
determinat; que suprimien el càrrec i que convocarien la
plaça; que els va alegrar; que ho diu sense irònia, ja que fa
justament un any Esquerra Republicana va presentar una
al.legació que deia que literalment: “Atès que s’ha creat una
plaça de personal de confiança per a dirigir l’àrea de
cultura. Atès que en la plantilla de personal laboral ja hi
figura aquest lloc com a vacant” demanaven: “Que s’ocupi la
plaça vacant i no es crei la nova plaça de personal eventual
de confiança de cap de cultura”; que en les explicacions
deien que no podria signar determinats informes atesa la seva
condició sense qüestionar, com van dir en aquell moment i
repeteixen ara més en positiu, la seva feina; que va ser
votada en contra com és conegut; que a cultura no poden
passar pel pressupost com si no hagués passat rés; que
repeteix que qui ha tret el tema no ha estat Esquerra
Republicana; que suposa que si ho treu la premsa és perquè
algú ho ha dit i que si hi ha nota pública l’ha rebut tothom;
que s’ha quedat sense l’explicació del que ha passat a l’àrea
de cultura; que per si de cas l’alcalde talla el tercer torn
d’intervenció vol dir la sensació del seu grup sobre el què
ha passat a cultura; que intueixen que s’ha perdut la
confiança en la persona que desenvolupava el lloc; que el
Partit Socialista ha decidit que no volien aquest càrrec a
l’àrea de cultura i que Convergència i Unió ha dit que és
injust acomiadar un treballador que s’ha contractat fa un any
per fer una feina que potser la fa ben feta i que, per tant,
encara que no s’augmenti el nombre de càrrecs de confiança
com que en un s’ha recolocat en una altra àrea de nova
creació amb un títol fantàstic per una àrea on hi ha més d’un
regidors amb dedicació exclusiva; que es recoloca en aquella
àrea i naturalment d’entrada l’estalvi és zero; que no només
no s’estalvia, sinó que es gasta més perquè ara resulta que

hi haurà vuit càrrecs de confiança pressupostats i es crea
una nova despesa com és el novè salari, ja que aquest any
l’Ajuntament ha estalviat i el regidor d’hisenda ha pogut
disposar d’una plaça vacant no coberta; que el el grup
municipal d’Esquerra Republicana demanava que es cobrís i que
ara resulta que s’ha anunciat que es cobrirà; que ho ha
anunciat públicament i per escrit el grup socialista; que la
realitat serà que es mantindran els càrrecs de confiança,
però que s’ampliarà en un el nombre de salaris derivats del
pacte de govern; que vol dir que estan absolutament d’acord
amb la feina en aquesta casa del senyor Xavier Diaz, però que
la solució els fa avocar a fer un comentari que intentarà que
sigui el màxim de respectuós com és que dos es barallaven i
un tercer ve rebre; que no sap si el tercer és el regidor
d’hisenda o la tresoreria municipal; que d’un any a l’altre
com que ara resulta que es cobrirà la plaça amb una oposició
a cultura en lloc de vuit salaris de confiança es pagaran nou
encara que un serà amb plaça proveïda amb determinat concurs;
que creu que a la gent se li ha d’explicar això; que amb el
mateix bon to que ha utilitzat el senyor Casellas i, que creu
que ha mantingut en la primera intervenció, ha de dir que les
coses s’han de dir pel seu nom; que no es posa en les
tensions que tenen al govern perquè ja les expliciten i no
necessiten que l’oposició faci d’altaveu; que ha de quedar
clar que no volen combregar amb rodes de molí; que a cultura
ha passat alguna cosa; que s’ha d’explicar; que no passa rés;
que el govern té majoria i tota la legitimitat per fer-ho,
però que no diguin que no ha passat rés; que volia trobar una
explicació i que ha hagut d’explicar el que pensa el seu grup
del que realment ha passat; que troben important el tema de
la Guàrdia Urbana; que ha de quedar clar que no s’està
referint a la regidoria del senyor Yécora, ja que en el
moment que es va assumir aquest acord no estava a
l’Ajuntament, però que sí s’està referint al govern en
conjunt; que el senyor Pere Casellas era responsable de la
Guàrdia Urbana; que l’acord es va prendre en aquesta sala i
que molts ja hi eren; que es va arribar a un acord de
destinar un increment d’impostos a una cosa molt concreta;
que Esquerra es va fer corresponsable assumint el que
significa d’impopularitat quan es dediquen a augmentar
impostos, ja que pensaven que era un be per la ciutat; que
també ho va pensar el plenari; que ara resulta que aquest
increment es destina a altres coses, però que no es destina
al que s’havia de destinar; que no ho poden deixar de dir;

que a la gent i a la pròpia Guàrdia Urbana se li ha
d’explicar; que s’ha de poder dir el per què el plenari no
aprovarà l’increment d’agents; que faran al.legacions en
aquest sentit; que en el tema de personal s’imagina que si hi
ha estalvis s’assumirà el que sorgeixi de la catalogació; que
la seva pregunta es molt concreta per això parlava d’un altre
torn d’intervencions; que li agradaria poder escoltar un sí a
la retroactivitat i des de quin dia; que al final d’any
potser s’arrivarà a un acord en aquesta negociació; que cal
preguntar-se si en el cas hipotètic que s’arrivi a un acord a
mig any, tardor, desembre o el mes de gener de l’any que ve
si hi ha el compromís del govern d’aplicar-ho retroactivament
des de l’1 de gener o des de quin dia s’aplicaria si és que
es pensa aplicar; que són respostes que s’han de donar; que
creu que la pregunta està feta amb el millor to possible; que
quan s’ha parlat de quines entitats seran més solidàries amb
la retallada de la despeses respecten la postura del govern,
però que no la comparteixen en absolut; que creuen que cap
entitat no ha de patir en absolut ni un 1% de retallada; que
hi ha d’altres maneres de resoldre aquest problema; que
consideren que no s’ha de fer un concurs de solidaritats amb
qui accepta més retallades, sinó que s’han de complir els
acords; que a vegades aquests acords poden beneficiar
l’economia municipal com, per exemple, amb el conveni amb la
Fundació Esportiva Figueres que permet un estalvi d’1,2
milions d’euros; que són convenis que s’han de complir; que
són compromisos que s’han signat; que reitera la petición que
formalitzaran per escrit de retallada zero; que s’han de
complir els convenis amb les entitats ciutadanes que tenen
signat un conveni amb l’Ajuntament; que pensa que això ha de
quedar en relleu; que no val fer concursos de solidaritat;
que es l’opinió del seu grup; que vol fer un petit matís al
senyor Ollé; que segur que ho ha dit bé, però que de la seva
intervenció es pot despendre que han baixat els impostos i
que el que ha volgut dir és que ha baixat la recaptació per
als impostos, ja que és evident que el pes impositiu s’ha
multiplicat gairebé per 3; que l’Index de preus al consum a
final d’any deu estar a l’entorn de l’1,6 i que s’han
augmentat els impostos en genèric un 4,9; que s’han triplicat
els impostos, però que baixaran els ingressos; que això va
d’aquesta manera; que amb la Casa Nouvilas el grup d’Esquerra
Republicana ha dit més d’una vegada que consideraven que és
una despesa estalviable; que no havia de ser una prioritat,
però que han respectat; que vol tornar a dir avui que pensen

que no era una prioritat que calgués; que van presentar l’any
passat una altre al.legació que literalment deia: “Atès que
el pressupost no contempla el compromís assumit per
l’Ajuntament de Figueres de destinar el 0,7% del pressupost
general de l’Ajuntament en els paràmetres en els que en
l’actualitat es realitzen aquests càlculs a cooperació i
ajuts de països no desenvolupats, demanem que a la partida
corresponent compleix amb aquest compromís i que en un futur
proper s’arrivi a l’1% del pressupost a favor d’iniciatives
de cooperació i solidaritat”; que el resultat de l’al.legació
va ser que no va passar el tall del govern; que es va dir que
sí que es complia; que ara els ha sorprès trobar-se amb una
explicació pública d’un altre dels membres del govern en que
literalment diu: “Que en aquest pressupost s’ha incorporat
una partida del 0,7% dels recursos ordinaris a projectes de
cooperació i desenvolupament que suposa un increment del
27,73% respecte de l’any passat”; que alguna xifra no quadra;
que l’any passat realment com deia Esquerra no es complia el
0,7% o ara aquesta xifra no es compleix; que per part
d’Iniciativa Catalunya-Verds s’ha plantejat com a incorporada
a pressupost; que feliciten a Iniciativa que s’hagi sumat en
aquesta reivindicació que realment es compleixi el 0,7%, però
que del seu text se’n desprèn que realment l’any passat
efectivament no es complia amb aquesta previsió; que pensa
que es bo que es digui sense cap to negatiu; que feliciten
que ara estiguin pendents d’aquest asssumpte i que no hagi de
caldre fer al.legacions que siguin votades en contra per tot
el govern, ja que l’any passat és amb el que des d’Esquerra
es van trobar; que continuen dient que estan oberts a canviar
la posició de vot; que no creuen poder votar de cap manera
favorablement el pressupost, ja que pensen que les parets
mestres que el govern veu com a necessàries des d’Esquerra
considera que és un risc per al pressupost; que el procés
comença avui; que intentaran ser el màxim de rigorosos; que
el procés acabarà el dia que hi hagi l’aprovació definitiva;
que d’aquí a aquell dia agraeixen novament la capacitat de
negociació que pugui tenir el govern i el grup d’Esquerra
Republicana; que no tenen cap intenció de fer només
negociacions
directament
amb
l’alcalde
o
el
regidor
d’hisenda, però que les han fet perquè és l’única part del
govern que s’ha dirigit a Esquerra i ha obert la porta a
parlar-ne; que estan oberts a parlar i a consensuar amb
tothom, però que qui ofereix la possibilitat de negociar el
pressupost si es constructiu es parlar amb la gent que obre

les portes a parlar-ne; que si a partir d’ara a les reunions
hi ha d’haver un representant de cada grup a l’hora de
negociar les al.legacions no hi ha d’haver cap problema; que
no cal que el senyor Casellas vegi que separava; que és el
govern qui ha separat amb notes públiques; que Esquerra s’ha
limitat a fer allò que han pogut com és intentar aprofitar
l’escletxa que se’ls ha deixat i que fins l’últim dia
intentaran negociar.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Casellas
Borrell que diu que el govern no té parts; que tot això és
molt seriós; que el que s’està discutint avui és el
pressupost i no tot el que ha anat al voltant del pressupost;
que es vol quedar amb la intervenció inicial del senyor Canet
i amb la darrera part de la segona intervenció; que s’ha de
poder trobar amb l’alcalde, el regidor o amb qui consideri
pertinent per poder tirar endavant això; que tampoc vol fer
una segona intervenció en la que es podrien enfrontar en una
qüestió que no té cap sentit; que reconeix el mèrit del
senyor Canet d’un magnífic domini de la política florentina,
ja que li ha semblat acabar sent culpable que no s’incrementi
la plantilla de la Guàrdia Urbana; que es queda amb la
intervenció inicial; que s’han d’emplaçar tots a què segur
que això podrà arribar a bon port en els termes que avui es
proposa aquí o amb les modificacions o suggeriments de tots
plegats i que vol tornar a agrair la intervenció que ha
realitzat el senyor Casas.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luís que diu que vol agrair les respostes dels
representants del govern i l’extensa explicació que ha fet el
senyor Canet que practicament ha dit el que presentaran a les
al.legacions; que de les explicacions que ha fet el senyor
Ollé, per avançar temps, buscar aquest consens i treballar
tots per la ciutat, a part de presentar les al.legacions que
es considerin oportuns s’haurien de poder iniciar ja en base
a tot el que s’ha dit aquests diàlegs i converses a nivell de
tots els grups; que s’ha de poder avançar el treball i
intentar veure si s’aconsegueix aquest consens i arribar a
aconseguir que el consens sigui tan bo que no s’hagin de
presentar al.legacions; que ho dubte, però que es pugui
començar ja; que no s’hagi d’esperar el termini de quinze
dies, ja que s’avançarà temps i que creu que la ciutat en
sortirà beneficiada.
Seguidament, torna a intervenir el senyor Ollé Sangenís
que diu que ha de quedar clar que les seves explicacions o

converses que hagin pogut tenir no han estat a nivell de grup
municipal de Convergència i Unió, sinó a títol de portaveu de
grup municipal del govern.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que quan han parlat amb el senyor Ollé
eren perfectament conscients que hi parlaven en qualitat de
regidor d’hisenda del govern de la ciutat i que són
perfectament conscients d’això.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol
posar en valor l’esforç de consens que en aquests moments
s’està intentant tant en aquest punt de l’ordre del dia com
en els deu projectes que tot seguit se sotmetran a
consideració del plenari i que han atendre el fons estatat
d’inversió local Zapatero; que és molt més fàcil aconseguir
consens quan es pacten inversions si el govern es generós que
no aconseguir consensos quan del que es tracta es de
gestionar un context de crisis i, per tant, de contenir i
reduir despeses; que tindran un repte molt més díficil a
l’hora de consensuar el pressupost de la ciutat que en
l’Estat el repte d’aconseguir consensuar com es destinen
diners per fer inversions; que malgrat que les prioritats
puguin ser diferents no se li escapa a ningú que a l’hora de
consensuar coses positives tots els partits s’hi posen bé,
els que estan al govern perquè volen només capitalitzar ells
la seva feina i els grups de l’oposició perquè legitimament
també estan predisposats a què les seves propostes puguin
arribar a bon terme i tirar endavant; que creu que això es
important, ja que molts d’altres ajuntaments no ho han fet;
que això que sembla senzill altres ajuntament no ho han fet;
que l’alcalde o el govern municipal a molts ajuntaments com
que es tractava d’enviar un missatge optimiste i positiu a la
ciutadania s’han conformat a aprovar des del govern i no han
tingut en compte les propostes de l’oposició; que s’ha
aconseguit consens en un tema positiu que és com s’orientarà
el programa d’inversions del fons estatal; que el senyor
Casas s’ha referit en canvi a un repte molt més díficil que
és com es pot consensuar que el pressupost del 2009 també
pugui neixer amb aquest mateix ampli i necessari consens; que
els emplaça a tots a que tinguin aquesta mateixa actitud, ja
que li sembla que en un context de crisi econòmica la
ciutadania exigeix als polítics que facin un esforç de
consens i d’anar a la una; que aquest és un moment que
inevitablament ha condicionat i ha explicat moltes de les
tensions que hi ha hagut en aquestes darreres setmanes i que

la regidoria d’hisenda finalment ha hagut de gestionar; que
felicita aquesta regidoria, ja que creu que aquest pressupost
es podia afrontar de moltes maneres; que alguns ajuntaments
l’han afrontar a la clàsica com és intentar fer veure que no
estaven assabentats de que els ingressos caurien; que en
canvi la regidoria d’hisenda ha apostat per fer un exercici
molt més difícil i que pot portar tensions no només en
l’aprovació, sinó també en la seva aplicació com és el
preveure una caiguda important en els ingressos; que la
complicitat entre intervenció i la regidora d’hisenda ha
estat gran, ja que s’ha partit d’un plantejament rigorós; que
s’ha hagut d’afrontar el pressupost del 2099 sabent que si
rés no canvia es recaptaran més de 3.000.000 d’euros menys
que no es van recaptar l’any passat; que això obliga que no
només s’ha de contenir la despesa, sinó que s’ha de reduir;
que aquí ve quan comencen a sortir idees o iniciatives
algunes contemplades en el pla aprovat de mesures per
combatre el context de crisi; que és inevitable que generin
posicions divergents; que el que ha d’interessar és no
distreure’s i estar en condicions de tenir un instrument
pressupostari que pugui afrontar amb garanties el context de
crisi; que també l’ha de poder combatre per minimitzar-lo;
que vol fer esmen de l’ambició del programa d’inversions; que
la llei d’estabilitat pressupostària obliga a tenir unes
limitacions d’endeutament que venen condicionades per la
liquidació dels ingressos corrents; que saben que hauran
ingressat a l’exercici 2008 molt menys del que havien previst
i que això sense fer rés limita la capacitat d’endeutament
per al 2009; que malgrat això estan en condicions de fer un
pressupost d’inversions que sense cap mena de dubte ha de
permetre mantenir la il.lusió, optimisme i confiança en les
pròpies forces com a consistori per poder tirar endavant
l’exercici del 2009; que en aquest 2009 hi conflueixen fons
provinents del Fons Estatal d’Inversions Locals amb més de
7.000.000 d’euros, una inversió important com a conseqüència
de recursos municipals, més de 10.000.000 d’euros i hi
conflueix una aportació important periodificada en un
quinqueni per part del govern de Catalunya a través de la
llei de barris; que han estat capaços de fer que aquestes
tres fonts de finançament diferents es concentrin en els
mateixos propòsits; que creu que és una d’aquelles decisions
estratègiques que fan que les ciutats de veritat progressin;
que podrien haver fet una estratègia de dispersió; que no es
notés i que en canvi han fet una estratègia de concentració;

que la llei de barris cofinançada pel govern de Catalunya, el
Fons Estatal d’Inversió Local i el pressupost ordinari es
concentren en les mateixes coses i que la primera i més
important de totes és la rehabilitació integral del centre
històric; que és l’aparador de la ciutat; que ha estat un
tema llargament reivindicat per ciutadans, comerciants,
residents, persones grans que hi viuen, persones que han
vingut a viure de nou a la ciutat i que demanaven des de fa
anys que s’havien de centrar en la rehabilitació integral del
centre històric; que aquesta és una obsessió en relació als
projectes de reurbanització; que el carrer Pep Ventura està
finançat pel pressupost municipal, la plaça de davant de
l’ambulatori, finançada pel Fons Estatal d’Inversió Local, el
carrer Canigó, la plaça de les Patates i el carrer Muralla
són tres obres finançades amb estratègies diferents, per
l’Estat, per la Generalitat i la ciutat i estrictament per la
ciutat; que aquesta és la manera que es generi aquella
sinergia que anima a tothom a sortir més de pressa de la
crisi; que la gent pot pensar que si l’Ajuntament ha arreglat
el carrer o la plaça és hora de rehabilitar la façana; que
s’ha d’entrar en aquesta dinàmica de grans apostes i que el
centre històric n’és una; que a la millora de les entrades i
sortides de la ciutat hi ha hagut aportacions dels grups
municipals que l’alcalde ha de valorar; que el grup
d’Esquerra ha reiterat des d’aquest mandat i des l’anterior
que els preocupava la situació de precarietat de la ronda sud
i que s’ha consensuat i incorporat; que el grup municipal
popular ha fet un munt d’iniciatives en la mateixa direcció
en aquell espai i en d’altres preocupats també per com
evolucionaven les entrades i sortides de la ciutat; que forma
part del programa de govern; que s’hi ha concentrat fons
estatal d’inversió local i pressupostos ordinaris municipals;
que a finals d’any serà una realitat com ho ha de ser atendre
d’una vegada els dèficits històrics en matèria d’equipaments
esportius i d’equipaments culturals; que el context de crisi
afecta a tots no només a l’Ajuntament de Figueres, sinó que
d’altres administracions també tenen dificultats en complir
amb els seus compromisos; que la regidora de cultura, la de
benestar o la d’educació estan batallant amb les conselleries
de la Generalitat perquè es puguin dur a terme convenis i
compromisos adquirits des de la lleialtat i des de la
complicitat institucional; que no serà fàcil pel regidor de
cultura que la conselleria de cultura compleixi amb el seu
compromís de fer un arxiu i una biblioteca el 2009; que s’han

hagut d’avançar i redactar el projecte milionari de redacció
de biblioteca i arxiu malgrat que estava conveniat i que
estaven tots d’acord en què s’havia de fer el 2008; que són
conscients que es troben en un context difícil; que el govern
de la ciutat vol tirar endavant; que es fan un seguit
d’inversions en redaccions de projectes; que això no ha de
passar desaparcebut; que en el tràmit que ara s’obrirà de
debat serà el moment en què s’haurà de precisar si hi ha
alguna altre prioritat que és important que es posi sobre la
taula o si ja estan orientats definitivament en com s’ha
d’arribar al final del mandat; que vol destacar cinc
iniciatives que són molt importants de redacció de projectes,
ja que el pressupost del 2009 està aixecant la mirada sobre
què caldrà fer l’any 2010 i el 2011; que s’haurà de tirar
endavant la redacció del projecte de l’actuació a la plaça
Catalunya; que és un tema llargament reivindicat amb una
iniciativa que en els seus orígens va ser també proposada pel
grup popular; que s’ha de buscar alguna solució de cobertura
parcial de la plaça Catalunya per poder-hi potenciar el
mercat i la centralitat del mercat; que aquesta és una aposta
del govern; que una altra aposta important és la construcció
d’una nova residència per a persones grans que s’ha decidit
tirar endavant des de la ciutat, ja que el govern de
Catalunya també té dificultats en poder-ho fer i no pot
esperar; que la redacció del projecte és de 470.000 euros;
que si no es dediquen prop de 80.000.000 de les antigues
pessetes a redactar aquest projecte no es tindrà residència
per a les persones grans nova; que és un esforç que no es
veurà en la llum pública, però que és absolutament necessari;
que cal preguntar-se si correspon fer-ho a la ciutat; que
segurament que no, però que es pot fer amb complicitat amb el
govern de Catalunya perquè no s’aturi; que s’ha pressupostat
poder fer el projecte de cobriment de la Riera Galligans, ja
que el 2010 i 2011 si el govern de Catalunya ha resolt
definitivament el tema del finançament puguin estar en
condicions d’afrontar aquesta obra; que el cobriment de la
Riera Galligans és una reivindicació històrica al barri de
l’Eixample i és una necessitat històrica del centre antic per
construir un nou aparcament disuasori; que de moment s’ha
actuat provisionalment i s’han fet actuacions importants per
poder fer possible que aquest aparcament ja funcioni a
precari, però a ple rendiment; que la redació del projecte de
biblioteca arxiu no els corresponia, però que el regidor de
cultura va proposar al regidor d’hisenda que es tirés

endavant subsidiàriment, ja que si no es disposava de
projecte executiu no estarien en condicions de culminar
aquesta actuació en aquest mandat o en el vivent; que
finalment hi ha un projecte que no per petit des del punt de
vista econòmic no és estratègic
i important com és la
possibilitat de fer un projecte d’actuació integral al barri
de Sant Joan; que aquest és un tema en el que el grup
socialista hi ha tingut especial interés; que l’alcalde ho
vol posar en valor per reconeixer els mèrits de tothom; que
el grup socialista va fer del tema de l’actuació en el barri
gitano de Sant Joan una actuació bàsica; que no es podia
deixar passar el 2009 sense dotar-se d’un instrument
estratègic que marqui el camí a seguir en el barri gitano
durant els propers 10 anys; que aquest ha de ser un document
rigorós; que ha tenir en compte les mesures urbanístiques,
educatives i socials que caldrà empendre; que a vegades sota
la partida de redacció de projectes pot donar la sensació que
es gasten molt diners fent papers, però que són papers
absolutament estratègics; que és la seva obligació com a
alcalde que avui no passin desapercebuts en la votació que
s’està a punt de fer; que el 0,7% del fons de cooperació el
que ha canviat ha estat el criteri de valoració; que la
regidoria d’hisenda l’any passat va aplicar el 0,7 sobre
ingressos liquidats i que aquest any s’ha tornat a la norma
que, de fet és la que apliquen la majoria d’ajuntaments de
Catalunya, d’aplicar el 0,7 sobre els ingressos previstos;
que aquest canvi de norma no vol dir que l’any passat no es
destinés el 0,7 a polítiques de cooperació, sinó que
s’aplicava un altre criteri comptable; que el regidor
d’hisenda continua pensant que el seu criteri és més correcte
com és aplicar el 0,7 sobre els ingressos reals liquidats;
que la norma general a Catalunya és que s’aplica el 0,7 als
ingressos pressupostats i que aquest any s’ha incorporat; que
és important enviar un missatge a la ciutadania que el
context es difícil i que per això hi va haver la bateria de
mesures de contenció, de reducció i d’invitació voluntària a
les entitats ciutadanes a que ajudin a afrontar aquest
context de crisi reduint les seves despeses; que si es pot
s’ha de fer de mutu acord; que aquelles entitats que
considerin que no ho poden fer perquè tenen despeses
obligatòries no se’ls hi podrà aplicar, però que s’ha
d’enviar un missatge que estan decidits a contenir i reduir
la despesa; que demanen la complicitat ciutadana; que és un
discurs polític que s’ha de poder assumir; que recull les

paraules del senyor Canet en el sentit que tenen un
recorregut llarg; que s’hi referit en termes de reducció de
zero; que tenen setmanes per davant per veure com poden
reduir despeses sense perjudicar decisivament cap de les
actuacions que s’han de fer; que a vegades es fixen en les
inversions, però que creu que en el pressupost ordinari també
hi ha altres aspectes que s’han de posar en valor com
l’aposta per polítiques de promoció econòmica i turística de
la
ciutat;
que
aquest
any
la
ciutat
projectarà
importantíssimes fires; que s’ha de comptar que vinguin i que
portin a la ciutat milers de persones; que una d’aquestes
fires pot ser la de la caça; que es preveu pugui portar a la
ciutat més de 30.000 persones; que també hi ha la fira de
posada en valor del producte amb denominació d’orígen
exercint la capitalitat de producte empordanès; que aquest és
un esforç important com ho ha de continuar essent tot el que
són les polítiques socials; que estan en un context
especialment
difícil;
que
malgrat
les
limitacions
pressupostàries
tot
el
govern
ha
vist
necessari
la
incorporació de la destinació d’una partida per a garantir la
compra de llibres a les famílies nombroses; que és un tema
que pot semblar petit, però que una de les setmanes més
díficils que ha passat com a alcalde ha estat el mes de
setembre d’enguany quan a l’àrea d’alcaldia s’han trobat
dezenes de famílies venint a demanar solució per poder
comprar els llibres, ja que si no amenaçaven en no portar els
nens a l’escola; que això no es fàcil; que escapa a les
possibilitats pressupostàries i a les competències de la
ciutat, però que no poden fer veure que no ho veuen; que en
els casos de les famílies més senzilles o més nombrosos
d’alguna manera s’atendrà aquesta aquesta solució; que alguns
aspectes han d’obligar a buscar aquest consens; que com ha
fet el tinent d’alcalde vol agrair com s’ha dut a terme el
debat; que creu que ha estat interessant; que ha estat
positiu; que hi ha hagut reflexions que el govern les ha de
tenir en compte; que en les properes setmanes el tràmit
d’informació pública i d’al.legacions ha de permetre veure el
nivell de complicitat que són capaços de seguir; que avui
s’ha d’enviar el missatge a la ciutadania que estan preparats
per afrontar la crisi i que estan preparats per envestir una
bateria important de mesures per combatre-la i, per tant, per
reduir-la en el temps.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
se sotmet a votació la proposta abans transcrita. El Ple de

l’Ajuntament ACORDA d’aprovar-la en votar-hi a favor els
tretze membres de l’Ajuntament següents: Vila Vicente,
Casellas Borrell, Bonany Pagès, Yécora Romero, Ollé Sangenís,
Pineda Llauró, Pujulà Comajuan, Richard Elelman, Milán
Peñalver, Ferrer Sala, Felip Gayolà, Navarro Hurtado i
Llueca Fonollosa; en contra, els cinc membres de l’Ajuntament
següents: Canet Coma, Mata Solsona, Solé Soler, Besora
Causadias i Carbonell Sabartés; i, en abstenir-se, els dos
membres de l’Ajuntament següents: Casas Luis i Borrego
Torres.
----Seguidament, intervé el secretari general de la coporació
que demana a la Presidència si pot suspendre un minut el Ple.
----A continuació, essent les catorze hores i vint-i-nou, la
Presidència suspèn la sessió.
----Seguidament, a les catorze hores i trenta-dos minuts, es
reempren la sessió amb la presència dels mateixos regidors
que hi havia en el moment de la suspensió.
----3. Obres municipals: El Ple de l’Ajuntament es dóna per
assabentat de l’informe de l’alcaldia presidència sobre els
projectes d’inversió que té previst presentar l’Ajuntament de
Figueres per ser finançats a càrrec dels Fons Estatal
d’Inversió Local. La Presidència procedeix a la lectura de
l’informe següent:
“El Real Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, va crear
un Fons Estatal d’Inversió Local amb l’objecte d’augmentar la
inversió pública en l’àmbit local mitjançant la financiació
d’obres de nova planificació i execució immediata a partir de
començaments del 2009 i que siguin competència de les pròpies
entitats locals. D’acord amb aquest Real Decret i amb la
Resolució de 9 de desembre de 2008 del Secretari d’Estat de
Cooperació Estatal (BOE 10/12/2008), l’Ajuntament de Figueres
té previst
aprovar els següents projectes d’inversió als
efectes de sol·licitar recursos del Fons Estatal d’Inversió
Local: 1. Vas exterior per a usos lúdics i adequació de
l’accés a la piscina coberta existent, per un import
d’1.683.017,95 euros. 2. Urbanització de la zona oest del
complex esportiu municipal, per un import d’1.018.281,80
euros. 3. Projecte d’urbanització de la cruïlla C. Pujada del
Castell – C. Tramuntana, per un import de 947.555,94 euros.
4. Millora de l’accessibilitat de vianants i millora de la

seguretat a la Ronda Sud, per un import de 767.396,72 euros.
5. Obres d’urbanització de l’aparcament del vial de la Ronda
Sud, per un import de 30.000,00 euros. 6. Millora de
l’accessibilitat de vianants i de la seguretat vial en el
tram urbà de l’antiga carretera de Llançà, per un import de
357.991,45 euros. 7. Projecte de nous vestidors a la graderia
de l’estadi municipal de Vilatenim, 1a fase, per un import
d’1.331.902,20
euros.
8.
Projecte
d’urbanització
de
l’Avinguda de Roses – C. Dels Gorgs, fase 1, per un import de
598.215,21 euros. 9. Projecte d’aparcament disuasori al C.
Rec Arnau – Avinguda Costa Brava, per un import de 274.215,80
euros. 10. Pla de millora de voreres, per un import de
268.294,93 euros. Conjuntament importen la quantitat de
7.276.872,00 euros.”
Prossegueix amb l’ús de la paraula la Presidència que
diu que s’ha de justificar una mica aquest informe, ja que és
vocació de l’alcaldia presidència donar rang d’importància i
trascendència a aquests deu projectes que ja han estat
aprovats i consensuats per la Junta de Portaveus i per la
Junta de Govern Local; que avui es formalitza que el plenari
en té coneixement i que assumeix l’interés i el repte de
concretar-los; que són els deu projectes que es van
consensuar i que hores d’ara ja estan presentats davant la
subdelegació del govern; que la ciutat de Figueres en data
d’avui ja ha presentat tots els seus projectes i que només
està a l’espera que progressivament es vagin acceptant, ja
que un cop s’hagin aprovat definitivament s’ha de poder
procedir per la via d’urgència a la seva licitació per tal
que estiguin a disposició dels figuerencs i figuerenques a
partir de l’1 de gener de 2010.
Seguidament, intervé el senyor Canet Coma que diu que
agraiex l’esmen que ha fet la Presidència per l’obsessió que
té el grup municipal d’Esquerra amb el tema de la Ronda Sud i
prolongació; que van presentar una al.legació al pressupost
d’inversions de l’any passat; que no va ser tinguda en compte
i que celebren que ara ho sigui; que ha de quedar clara la
felicitació que fan per la sensibilitat que s’ha tingut amb
aquesta llarga reivindicació; que en aquest paquet de mesures
va primar el consens i malgrat que en dos aspectes no
acabaven de veure-ho clar els va semblar que era més
important el consens que no la literalitat de l’assumpció del
que hi havia; que en el projecte número 3 probablement
haurien
discrepat
un
pèl
del
projecte
concret;
que
comparteixen la necessitat i la urgència, però que haguessin

discrepat en el dibuix en el de la cruïlla Pujada del
Castell-carrer
Tramontana;
que
haguessin
exposat
més
reticències, però que segurament s’haguessin sumat al consens
en el projecte número 8 d’urbanització de l’avinguda de
Roses-carrer dels Gorgs perquè el senyor Xavier Besora va
rebre just abans d’entrar a la roda de premsa un canvi de
criteri que hi havia hagut respecte del que s’havia parlat
abans; que tot allò analitzat amb calma segurament haurien
dit, tot i que, haurien entrat en el consens el que ara diran
com és que no poden obviar que molt a prop han tingut les
contribucions especials de l’avinguda Vilallonga; que a ningú
se li escapa que més enllà de la millora per la Marca de
l’Ham també és obvi que en sortiran molt beneficiats una
sèrie de ciutadans que tenen allà negocis privats i que, per
tant, colateralment com a mínim el benefici per la Marca de
l’Ham en sortirà un benefici privat a gent que fa temps que
reivindica una millora dels accessos; que consideren que per
la via del pla Zapatero veuran assumida pel finançament
públic del 100% unes obres de clara millora per als seus
negocis; que probablement haurien votat igualment a favor, ja
que creuen que el consens és fonamental; que continuen donant
suport al paquet de projecte i que ha de quedar clara aquesta
salvetat que fan de consens sí, però que no accepten el 100%
del projecte, ja que hi ha aquesta objecció.
A continuació, fa ús de la paraula el senyor Casas Luís
que diu que vol reiretar el fet del consens que hi ha hagut
entre tots els grups; que es van presentar una sèrie de
projectes que han quedat en el tinter i que esperen que
puguin sortir més endavant amb el mateix consens; que vol
manifestar que la seva mania al consens no és d’ara, sinó que
ja es de l’anterior mandat; que sempre havia predicat i
demanat un grau de consens entre els grups municipals, ja que
tots volen treballar i treballen per Figueres; que quan
s’entra a l’Ajuntament com a regidor tots són regidors de la
ciutat i no d’uns grups polítics; que està molt bé que
aquests grups els recolzin, però que creu que tots han de
treballar per a la ciutat; que ara mantenen la mateixa
postura que van mantenir a l’anterior mandat; que creu que
seria el millor per a la ciutat; que els reptes tots són bons
i que si tots posen una mica de bona voluntat es pot arribar
a aquests consensos.
Seguidament, intervé la Presidència que diu que vol fer
una reflexió; que es sabut de tothom la seva pèssima opinió
sobre els partits polítics; que el senyor Casas no sap fins a

quin punt està en total simptonia amb la reflexió que ha fet
que aquí en el consistori el que han de fer és de militants
de Figueres; que sobretot han de ser compromesos i militants
de la ciutat; que més enllà de la ciutat i de Figueres
haurien de militar sobretot en criteris de patriotisme i
estimació a les persones, ja que salta a la vista que això
dels partits polítics és esfereidorament negatiu per a
l’interés públic; que això explica entre d’altres coses la
coalició que hi ha a la ciutat i que és realment insòlita des
del punt de vista ideològic; que ha primat la militància amb
la ciutat per sobre de la militància partidista; que a
pròposit del Fons estatal d’inversió local han estat en
condicions de tenir a punt més d’una trentena de projectes
que s’haurà d’anar decidint amb el màxim consens possible
quan es van encarrilant amb les limitacions pressupostàries
que hi ha; que més enllà d’aquests deu projectes que ara
inicien el seu recorregut i tramitació tindran a punt una
altra llarga vintena de projectes tots importants i
necessaris; que hi havia a punt l’estirar el carrer que ha
d’unir els darreres de l’hospital i del sociosanitari amb la
pujada del Castell i acabar de fer tota la trama urbanística
que ha de permetre nodrir correctament el nou parking, la
piscina coberta i la piscina descoberta; que un altre
projecte
important
és
la
construcció
d’un
aparcament
disuasori gratuït en els terrenys adjacents al carrer Ronda
Carril; que és un projecte que s’havia de vestir sobre
terreny Adif i que ha estat el temor a que això pogués ser un
tema penalitzat i que es perdés aquesta subvenció el que va
fer canviar de criteri; que ha hi un aclariment que creu que
s’ha de fer, ja que és molt important que no s’entri en una
dinàmica errònia; que amb la precisió que ha fet el senyor
Canet del projecte d’urbanització de l’avinguda Roses amb el
carrer Gorgs el dibuix es enganyós, ja que estrictament el
que es finança amb aquesta actuació és el giratori que està
sobre l’avinguda de la carretera de Roses; que té un nítid i
precís interés public; que efectivament en el dibuix s’hi
descriu l’accés a tot un seguit d’empreses privades, però que
aquest accés i tot aquest vial anirà a càrrec el 100% dels
privats; que creu que aquesta precisió s’ha de fer; que no té
cap mena de dubte que no ha estat una interpretació
maliciosa, sinó senzillament una interpretació que es deriva
d’aquest dibuix; que aquest esquema incorpora les dues fases;
que pot prestar a una interpretació que creu que en interés
públic no s’ha de poder permetre; que una cosa és el giratori

que s’aprovarà i aquest és el que financia el Fons estatal
d’inversió local amb una previsió de 598.000 euros i l’altra
és que s’obri el vial als pollastres Ferrer o al Gros Mercat;
que lógicament això tindrà afectacions de reajust en aquelles
finques i que els hi suposarà unes càrregues econòmiques; que
s’ha de precisar des del primer moment, ja que són d’aquelles
llegendes urbanes que si no es precisen després es van fent
grosses i que no hi ha maneres de tornar-les a reconduir.
A continuació, torna a fer ús de la paraula el senyor
Casas Luís que diu que vol fer un esmen; que quan la
Presidència ha parlat de la militància figuerenca que tenen
els membres dels grups del govern que els membres de
l’oposició també la tenen; que no és exclusivitat només del
grup de govern i que per això es reitera més en el sentit de
buscar un govern d’unitat.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que està totalment d’acord i que només s’havia referit a la
militància del govern a l’hora d’explicar aquesta sorprenent
coincidència des de les distàncies ideològiques.
A continuacuó, torna a fer ús de la paraula el senyor
Canet Coma que diu que vol agrair que tant la seva
intervenció com la de la Presidència són molt constructives,
ja que no és només una llegenda en aquest cas, sinó que
quedava sustentada per un dibuix que per les presses en què
va ser presentat no va voler ser matitzat tal com ha fet ara
la Presidència; que des d’Esquerra Republicana accepten
perfectament l’explicació, però que la seva obligació era dir
que del dibuix s’en desprenia una situació que no era la més
galdosa per aquest consistori en ple; que era important dirho; que accepten la precisió de la Presidència i que es donen
per satisfets amb l’explicació.
Seguidament, torna a intervenir la Presidència que diu
que aquest és un informe que no cal votar; que s’havia de
posar en consideració del plenari perquè tots els grups
tinguessin l’oportunitat de poder-se posicionar i que creu
que si el Fons Zapatero es reiterés cada any potser els
nacionalistes tindrien problemes en mantenir la causa.
A continuació, després de les intervencions esmentades,
el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, donar-se per
assabentat de l’informe abans trancrit.
----4. Ajuntament: S’acorda donar suport a les demandes de la
Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació
Catalana de Municipis en pro d’un millor sistema de

finançament local. Fa ús de la paraula la Presidència que diu
aquest punt ha estat consensuat per tots els grups polítics;
que van tenir interés en que se sotmetés a consideració del
plenari perquè té a veure amb el finançament local; que no se
li escapa a ningú que en aquests moments tots els ajuntaments
de l’Estat tenen un greu problema de finançament; que s’està
gestionant més d’un 30% de recursos en competències que són
impròpies, és a dir, amb activitats i serveis que no
s’haurien de prestar; que això porta a una situació sovint de
greus dificultats financeres com poden patir el senyor
interventor i el senyor regidor; que als grups municipals els
ha semblat que s’havia de recolzar al govern, a la Federació
de municipis i a l’Associació catalana de municipis per tal
que sentin el recolzament de l’Ajuntament de Figueres per
culminar amb encert aquesta negociació.
El senyor Ollé Sangenís procedeix a la lectura de la
proposta següent la qual s’ACORDA d’aprovar per unanimitat:
“Atès que el govern de l’estat ha aprovat en el Consell
de Ministres del dia 26 de setembre el pressupost de l’Estat
per l’any 2009 sense incloure una millora del finançament
dels ens locals. Atès que el passat 10 de setembre, les dues
entitats municipalistes catalanes (Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya) van
presentar una declaració conjunta al President de la
Generalitat de Catalunya per reclamar un nou model de
finançament. Atès que en el mateix acte, les entitats
municipalistes van reclamar que mentre no s’acordés un nou
model de finançament municipal calia millorar alguns aspectes
del
finançament
municipal.
Atès
que
els
ajuntaments
assumeixen, com a administració més propera al ciutadà,
competència que no els corresponen (“impròpies), sobretot en
matèria de serveis socials, que representen aproximadament un
30% de la despesa corrent. Atès que en el debat de política
general, al Parlament de Catalunya, es va aprovar una
resolució on es donava suport a la declaració conjunta,
presentada el passat 10 de setembre, per les dues entitats
municipalistes (Associaicó Catalana de Municipis i Federació
de Municipis de Catalunya). Atès que en posterioritat
d’aquest acte, es va traslladar als diputats catalans al
Congrés, la resolució conjunta de les entitats municipalistes
catalanes per tal que presentessin i defensessin esmenes als
pressupostos de l’Estat que donessin resposta a les 5
principals demandes conjuntes: 1. Accelerar el procés de
reforma del finançament local que permeti obtenir més

recursos als municipis mitjançant la seva participació en
ingressos de l’Estat. 2. Incrementar al 98% els ingressos a
compte de la liquidació de definitiva de la participació dels
ingressos en els tributs de l’Estat per l’exercici 2009. 3.
Mantenir en termes reals l’aportació de l’Estat de l’any 2008
al finançament dels ens locals per l’any 2009. 4. Crear un
fons destinat a inversions locals integrat per les quantitats
pagades en concepte d’IVA com a conseqüència de l’obra
pública municipal. 5. Flexibilitzar l’aplicació de la
normativa d’estabilitat pressupostària que permeti a les
Administracions Locals que compleixin amb la resta de ratis
legals i que demostrin una suficiència financera, l’increment
de la seva capacitat d’endeutament en un número limitat
d’exercicis
pressupostaris.
Atès
que,
des
dels
grups
parlamentaris de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya, Iniciativa per Catalunya – Verds Esquerra Unida i
Altenativa i Partit Popular, es van presentar esmenes als
pressupostos de l’Estat per l’any 2009 que donaven compliment
a
les
demanades
traslladades
per
les
associacions
municipalistes, però que no van ser aprovades pel Govern
espanyol. Atès que el Govern de l’Estat ha aprovat en el
Consell de Ministres del passat dia 28 de novembre el Reial
Decret Llei pel qual es crea un fons de 8.000 milions d’euros
destinat a finançar la realització d’actuacions urgents de
corporacions locals en matèria d’inversions especialment
generadores d’ocupació. Atès que aquesta aportació és valora
molt positivament, però no soluciona el problema del
finançament dels ajuntaments, l’alcaldia-presidència proposa
al Ple de l’Ajuntament adoptar els acords següents ACORDS:
Primer.- Donar suport a les demandes que fa la Federació de
Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis en
prop d’un millor sistema de finançament local. Segon.Reclamar el desenvolupament legislatiu d’un Estatut de Govern
Local on es defineixin quines són les competències dels
ajuntaments, per tal que no hagin d’assumir i finançar les
que no els són “pròpies”. Tercer.- Comunicar l’adopció
d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al govern de la
Generalitat, al govern espanyol, al Congrés i al Senat i a
les entitats municipalistes de Catalunya (Associació Catalana
de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya). Quart.Facultar l’Alcaldia-Presidència
per a l’adopció de tants
actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords
anteriors.”

---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió
a les catorze hores i cinquanta-un minuts, de la qual cosa
dono fe.

