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ENTREVISTA A MIQUEL FORNS, ALCALDE DE SITGES

“El meu desig és ser
l’alcalde de la gent”

ALBERT ROCA

“Em satisfà especialment com s'està desenvolupant la dinàmica de
treball amb els regidors
de tots els que formem
el nou govern. Tothom té
moltes ganes de treballar i de trobar els
camins més favorables
per fer possible el programa de la legislatura.
Aquesta satisfacció la
vull traslladar també cap
als treballadors de
l'Ajuntament. Estic trobant actituds molt positives per afrontar com cal
els reptes de futur”

Dissabte 11 de juny, Miquel Forns i
Fusté va ser proclamat alcalde de
Sitges, després de l'acord de “La
nova majoria”, integrat per CIU,
PP, NH i SGI. Després de poc més
de dues setmanes des que va ser
proclamat alcalde, Miquel Forns
ens ha concedit la primera entrevista per valorar l'actual situació de
l'ajuntament i els reptes de futur
d'aquesta legislatura.
En primer lloc, com ha viscut els
seus primers dies com alcalde de
Sitges?
Doncs amb molta il·lusió, la veritat
és que sí. Tenir l'oportunitat de ser
alcalde de la teva vila és una aspiració molt gran, que es barreja amb un
conjunt de sensacions relacionades
amb la responsabilitat de fer tot el
possible per millorar Sitges. En
aquests primers dies el meu objectiu
principal és conèixer a fons la situa-

“Ja hem pres una primera mesura que consisteix en pagar totes les
factures pendents de
menys de 500 . Això
serà possible gràcies a
la reducció de més d'un
60% de la partida destinada a càrrecs directius
i de confiança”

ció actual de l'Ajuntament per tal de
traçar les línies de futur.
Si anem una mica enrere, quins
reords teniu del dia que va ser
investit alcalde?
El gran record que tinc està relacionat amb la meva família. Veure els
meus pares davant, em feia recordar
que jo era en aquell lloc gràcies a
ells, pels valors i l'educació que
m'han inculcat. També recordo que
malgrat que tot anava ben encaminat, i sobretot amb l'acord que
haviem signat les forces de La nova
Majoria, en el moment de les votacions no podia evitar els nervis per la
meva proclamació. Tampoc em vull
oblidar d'aquell gran moment de
l'encesa dels 21 morterets, un regal
que em van fer persones que m'estimen molt.
Quins són els principals reptes que
teniu com alcalde de Sitges?
Un dels objectius inicials és fer una
radiografia de la situació econòmica
real del consistori i el municipi.
Millorar la situació financera és un
dels principals eixos troncals pels
propers 4 anys, i que ha de condicionar les actuacions que portarem a
terme. No sabem encara quin és el
deute real i per això creiem necessari fer una auditoria econòmica interna i de gestió per saber exactament
l'estat del nostre consistori. Ja hem
demanat el primer informe per tenir

dades reals a 30 de juny.

dors. Hi haurà alguna novetat?

Quines han estat les primeres decisions que han hagut de prendre al
capdavant de l'ajuntament?

Reprenent el que havia dit abans d'aprimar l'administració i la reducció
de costos, sobretot evitant la duplicació de costos de les empreses, en el
cas de la dedicació dels regidors
també s'havia d'aplicar la mateixa
política. Per tot això, malgrat que el
nostre equip de govern estigui integrat per 13 persones no significa que
hi hagi 13 dedicacions exclusives,
tenint en compte que a més hi ha
regidors que volen seguir exercint
les seves respectives professions. És
per això que només una petita part
dels regidors té dedicació exclusiva,
com és el meu cas, per exemple.

Una de les nostres grans preocupacions ha estat pagar a les empreses
proveïdores de l'ajuntament, que a
més passen per moments difícils. En
aquest sentit ja hem pres una primera mesura que consisteix en pagar
totes les factures pendents de menys
de 500 euros.
Això serà possible gràcies a la reducció de més d'un 60% de la partida
destinada a càrrecs directius i de
confiança.
Paral·lelament, el ple extraordinari
del 4 de juliol aprovarem la reducció
d'un 20% de les retribucions dels
càrrecs electes. Aquest aprimament
és prossible gràcies a la rebaixa executada pel govern central del 8%
l'any 2010, a la que nosaltres hi afegirem un 12%.
Aquesta disminució de costos en
sous ens dóna el marge de 160.000
euros per pagar les factures a les
petites i mitjanes empreses.
Un altre fet important també ha estat
la reducció de les 7 àrees del govern
a les 3 actuals: Presidència, Serveis
centrals i Serveis a les persones;
Promoció de la vila i Territori i
Sostenibilitat.
Una de les altres qüestions que
s'estan comentant darrerament és
la dedicació que tindran els regi-

“Creiem necessari que
el poble pugui tenir veu
en totes aquelles decisions que afectin la
dinàmica de la vila i la
nostra imatge”

En el seu discurs d'investidura va
dir que vol mà estesa amb els partits de l'oposició. En què consistirà
aquest diàleg?
El govern de La Nova Majoria ja ha
mantingut contactes amb els dos
grups de l'oposició. La veritat és que

