EL COST DE L’APARELL
POLÍTIC MUNICIPAL A RUBÍ
Més informació a www.acr.cat
El primer any de mandat ha estat ple de canvis en l’estructura de càrrecs de confiança (funcionaris
eventuals, triats a dit per decret d’Alcaldia, i la nova figura d’alts directius, nomenats pel Ple després
d’una selecció segons currículum i experiència). La gran reducció dels càrrecs destinats a dirigir
l’estructura d’àrees municipals, que s’explica sobretot per la crisi econòmica, no ha significat estabilitat.
El pacte PSC-ERC i la concreció del pressupost 2012 han afectat l’aposta pels alts directius. Les
retribucions dels grups municipals només s’han reduït un 5% respecte de les fixades el 2011.

Sous i retribucions (xifres en brut) dels membres electes del Ple municipal aprovats per al
Mandat 2011-2015. Les quantitats són gairebé les mateixes que les que percebien al final del mandat
anterior, després d’una reducció general del 5%. El portaveu d’ACR s’ha reduït la retribució fins als
18.000€ (43,7%).

Càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial

Retribucions per assistir a plens/comissions

Alcaldia (1)............................................... 55.000 €
Regidors amb dedicació exclusiva (8)...... 50.346 €
Regidors amb dedicació parcial (1).......... 32.000 €
Portaveus amb dedicació parcial (1)........ 32.000 €

Portaveus grups municipals (2)...........32.000 €
Portaveu grup d’ACR (1)......................18.000€
Regidors de l’oposició (11).................. 15.000 €

Cost total.....................................768.768€

Assessors municipals: cinc grups municipals, els 2 dels govern (PSC i ERC) i 3 de l’oposició (PP,
CIU i ICV-EUiA), tenen un assessor municipal (triat per cada grup) que cobra 15.000 € bruts l’any,
despesa inclosa en el pressupost (75.000 € en total). ACR ha renunciat a aquest càrrec, com ja
havia fet el mandat anterior.

Coordinadors/Assessors de Govern
Coordinador de Projectes Estratègics (PSC)........ 39.000 €
Comissionat de districtes (PSC)........................... 39.000 €
Assessor de Governança (PSC)............................. 39.000 €
Assessor d’Educació (ERC) (febrer 2012) ............ 39.000 €
Assessor d’Identitat (ERC) (febrer 2012) ............. 55.000 €

Alts Directius de l’Ajuntament
Gerent................................................................... 76.650 €
Director de Territori.............................................. 75.000 €
Directora de Planificació i Govern........................ 55.100 €
Directora de Serveis Centrals (plaça no coberta). 55.100 €
Director de Serveis Personals (plaça eliminada).. 55.100 €

Cost actual: 417.750 €/Cost previ: 433.950 €

Cost Grups Municipals
Grup
PSC
PP
CiU
ICV-EUiA
ERC
ACR

Cost 2011
62.700 €
51.300 €
42.900 €
34.200 €
28.500 €
19.686 €

Cost 2012
59.565 €
48.835 €
40.755 €
32.490 €
27.075 €
21.372 €

Total

239.286€

230.092€

Els grups s’han reduït el 2012 un
5% l’aportació. ACR s’ha rebaixat
el 25% l’aportació l’actual mandat
(reduït un 40% el mandat passat).

