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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR RELATIVA A           

L’ÚS DEL FONS DE PATRIMONI DEL SÒL I D’HABITATGE. 

La resposta de la Intervenció municipal de data 25 de juliol de 2016 a les instàncies                

repetidament presentades pel nostre grup municipal en el Registre general de           

l’Ajuntament sobre l’ús dels fons del Patrimoni del Sòl i d’Habitatge, es fonamenta en              

la bondat del sistema de caixa única i dedica notables esforços a demostrar-ho. No              

respòn, en canvi, a la pregunta que el nostre grup li ha formulat en repetides ocasions:                

És o no obligatòri l’ingrés dels recursos dineraris rebuts en substitució de cessions             

urbanístiques en un dipòsit específic vinculat a les necessitats legalment previstes?  

El nostre Grup municipal entén que el sistema de caixa única comporta un estalvi de               

costos financers i de simplificació administrativa, però és més que discutible que la             

caixa única sigui legalment aplicable, a Figueres, al Patrimoni del Sòl i d’Habitatge per              

les raons que detallem: 

- Es tracta d’una partida molt quantiosa en termes relatius ja que en determinats             

moments (anys 2008, 2009) significava un percentatge superior al 20% del           

pressupost municipal i actualment en representa més d’un 15%.  

 

- Aquest import seria encara molt més quantiós si s’hagués incorporat          

anualment al Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge el 5% dels capítols I i II               

del pressupost anual d’ingressos tal com estableix l’Article 14 del Reglament del            

Patrimoni del Ens Locals (336/1988) 

 

- El Grup Municipal de la CUP creu que ingressar, com s’ha fet, fins a 10 milions                 

d’euros a la caixa única sense fer cap mena de provisió és un despropòsit que               

impedeix de fet la utilització d’aquests fons. Fins i tot ho recull el Consultor de               

los Ayuntamientos, citat per la Intervenció, quan en la seva consulta 542/1993            

afirma: “en conseqüència, els fons recaptats per ingressos afectats a la           

realització d’una despesa concreta poden ser aplicats a satisfacció de qualsevol           

despesa, però tenint la precaució de fer les necessàries provisions de tresoreria            

per fer front a les obligacions a les que els ingressos es trobaven afectats” 

 

- La interpretació que defensa l’informe d’Intervenció en la seva conclusió és la            

següent: “L’Ajuntament de Figueres ha aplicat els criteris especificats en          

aquestes consultes i informes des que es va constituïr el fons de Patrimoni             

Municipal del Sòl. Per una banda es crea una partida pressupostària de            

despesa, afectada als ingressos efectivament recaptats per aquest concepte.         

Aquesta partida pressupostària té la consideració de despesa afectada i és           

d’obligatòria incorporació en exercicis successsius fins que no es realitzi la           
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despesa. Per altra banda, els fons líquids són ingressats en els comptes de la              

corporació pel principi de caixa única. En el moment de generar-se una operació             

(que compleixi els requisists legals per poder-se finançar amb els fons del            

Patrimoni municipal del sòl) aquesta passa a afegir-se a la llista de pagaments             

pendents amb càrrec a la tresoreria de l’Ajuntament, fins que es fa efectiva”(el             

subratllat és nostre) 

 

- Fins que no es realitzi la despesa, ens preguntem?. No hi ha límit temporal,              

doncs? No hi ha tampoc provisió de fons per cobrir necessitats urgents? De fet,              

han passat deu anys sense pràcticament ser utilitzats. Poden passar-ne deu o            

vint més sense que aquest fet distorsioni la finalitat de la llei? Els responsables              

tècnics de l’administració municipal estan, doncs, a l’albir de les decisions           

polítiques del govern municipal de torn? No forma part de les seves atribucions             

vetllar perquè no es vulneri ni la lletra ni l’esperit de les lleis en benefici de                

projectes polítics que no tenen entre els seus objectius els que marca la llei de               

l’Urbanisme de Catalunya, que en el Text refòs de la Llei d’Urbanisme (2012)             

estableix a l’article 160, apartat b) entre les finalitats del Fons: “Fer efectiu el              

dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat”? 

 

- Què passaria si un nou equip de govern, que realment entengués les polítiques             

socials d’habitatge com una prioritat, volgués fer ús immediat dels fons? 

 

- Entenem que la interpretació feta pels responsables municipals en aquests          

darrers deu anys ha permès de fet l’incompliment d’unes finalitats clarament           

establertes per llei i que només podien garantir-se efectivament amb          

l’existència d’un dipòsit específic, tal com estableix clarament l’article 164 del           

Text refòs de la Llei d’Urbanisme (2012) en el seu apartat 1. :”Els béns que               

integren el patrimoni municipal del sòl i d’habitatge constitueixen un patrimoni           

separat de la resta de béns municipals” i seguidament en el seu apartat 2.: “Els               

ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni           

municipal del sòl i d’habitatge formen part d’aquest patrimoni i s’han de            

consignar en un dipòsit específic. Aquests ingressos s’han de destinar a           

conservar, administrar i ampliar l’esmentat patrimoni per assolir qualsevol de          

les finalitats que determina l’article 160.5”  

 

- La correcta comptabilització efectuada dels fons ingressats garanteix,        

efectivament, que no es podrà fer cap càrrec en el fons de Patrimoni del Sòl               

que no s’ajusti a les finalitats establertes per la llei, però de cap manera              

garanteix que aquests diners algun dia seran realment utilitzats segons          

estableixen aquests mateixos mandats legals. Podriem trobar-nos, si seguissin         
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prevalent els criteris polítics dels darrers anys, que mai s’arribessin a utilitzar.            

En definitiva, s’ha deixat en suspens i durant deu anys, l’aplicació d’uns            

recursos a l’objectiu legalment establert de dotar d’un habitatge digne a les            

famílies figuerenques més necessitades, tal com es desprèn de la resposta de la             

Sindicatura de Comptes de Catalunya de data 12.05.2016 a la pregunta           

formulada pel nostre Grup municipal. 

 

- Mentrestant, al llarg dels dos mandats anteriors i part de l’actual, els equips de              

govern han dedicat molts esforços i molts diners a operacions immobiliàries           

dignes de millor resultat, fent ús d’una tresoreria alimentada amb les           

aportacions dineràries del Patrimoni del Sòl, i menystenint les urgents          

necessitats d’habitatges d’emergència que la crisi immobiliària i financera ha          

multiplicat fins a nivells insuportables pels nostres Serveis Socials i en perjudici            

de desenes de famílies que han resultat injustament damnificades per aquestes           

polítiques.  

 

En conseqüència, el Grup Municipal de la CUP planteja al Ple de la Corporació              

Municipal de Figueres l’aprovació dels següents 

ACORDS: 

1-Es farà una provisió anual de tresoreria d’un milió d’euros per tal de fer              

possible l’aplicació del fons de Patrimoni del Sòl i poder respectar la prioritat             

que les polítiques d’habitatge social requereixen.  

2-Els recursos dineraris que es puguin rebre a partir d’aquesta data en            

substitució de cessions urbanístiques, s’ingressaran en un dipòsit específic i          

no s’integraran en la caixa única de l’Ajuntament. 

3--Autoritzar a l’Alcaldessa-Presidenta a realitzar tants actes i gestions com          

siguin necessaris per a dur a terme els acord adoptats. 
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