Al·legacions als Pressupostos Municipals de Rubí per al 2013 que presenta el
grup municipal d’Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR)
Les al·legacions que presenta el grup municipal d’ACR són la concreció del debat que
sobre els Pressupostos Municipals per al 2013, aprovats inicialment el 4 de desembre
de 2012, va fer l’assemblea d’Alternativa Ciutadana el 22 de desembre passat.
BLOC 1
El primer bloc de canvis pressupostaris que proposa el grup municipal d’ACR es centra
en el programa pressupostari 9120, Òrgans de Govern, tant en el capítol 1 com en el
capítol 4; així com en aquells programes pressupostaris que integren les retribucions
dels tres alts directius que actualment té l’Ajuntament de Rubí.
Pel que fa al capítol 1 del programa pressupostari 9120, ACR proposa el següent:
• Reducció d’un 10 per cent de les retribucions globals dels membres de l’equip
de govern en base a les modificacions que s’especifiquen a continuació:
disminució de 5 a 3 tinences d’alcaldia, mantenint la retribució d’aquests
càrrecs; reducció de la retribució dels 4 regidors/es que mantindrien dedicació
exclusiva a 40.000 euros anuals; i reducció de la retribució dels 2 regidors/es a
temps parcial a 30.000 euros anuals. La reducció econòmica seria d’uns
60.000 euros anuals.
• Reducció de la retribució dels portaveus de grup municipal que no formen part
de l’equip de govern fins als 20.000 euros anuals. La reducció econòmica seria
d’uns 36.000 euros.
• Supressió dels assessors polítics, tant dels que pertanyen a l’equip de govern
(la reducció econòmica seria d’uns 270.000 euros anuals), com dels que
s’adjudiquen als grups municipals (aquesta reducció equivaldria a uns 75.000
euros anuals).
Pel que fa al capítol 4, de retribucions als grups municipals, dins del programa
pressupostari 9120, la proposta és una reducció del 18 per cent de la partida, amb un
estalvi econòmic d’uns 41.000 euros. Aquesta reducció, afegida a la del 5 per cent
aprovada per als Pressupostos de 2012, situarien la reducció de retribucions als grups
municipals al voltant del 25 per cent de reducció que s’ha sol·licitat (i que s’ha aplicat el
grup municipal d’ACR) per al present mandat municipal.
Pel que fa a les retribucions dels alts directius (gerent municipal, màxim responsable
tècnic d’Urbanisme i màxima responsable de la macroàrea de Planificació Estratègica,
Promoció Econòmica i Govern), el grup municipal d’ACR proposa també la seva
supressió, que significaria una reducció econòmica d’un 270.000 euros anuals.
El total d’aquestes reduccions econòmiques, que responen al criteri d’Alternativa
Ciutadana de Rubí de renunciar a la contractació de càrrecs de confiança o
d’assessors polítics, se situaria en uns 752.000 euros anuals.
BLOC 2
Sense tenir una vinculació directa amb els Pressupostos 2013, però en coherència
amb les propostes que afecten el capítol de personal, dins dels Pressupostos de
despeses, i com el grup municipal d’ACR sol·licita des de finals de 2003, cal optimitzar

al màxim els recursos humans que conformen la plantilla de funcionaris i treballadors
municipals, sense reduir aquesta plantilla en un context de crisi econòmica i de
mesures que afecten greument el manteniment i la millora dels serveis públics,
inclosos els que presten les administracions locals.
És per això que el grup municipal d’ACR torna a demanar la realització d’una
AUDITORIA DE RECURSOS HUMANS aplicada a la plantilla de l’Ajuntament i dels
seus òrgans descentralitzats. Dita auditoria hauria de servir per assolir diversos
objectius:
• Seleccionar al personal municipal més preparat i adequat per dirigir les
diverses àrees i serveis de l’Ajuntament, en substitució dels alts directius i dels
assessors de govern.
• Dimensionar i optimitzar les plantilles dels organismes descentralitzats com
empreses i instituts municipals, amb l’objectiu de millorar-ne els serveis que
presten i, si és possible, potenciar noves fonts de finançament fora de les
aportacions directes de l’Ajuntament (casos de Finca Font de Ferro i de l’IMCO,
especialment, sense descartar necessàriament l’IMPES i Proursa).

BLOC 3
El tercer bloc de les al·legacions dels grup municipal d’ACR se centra en propostes de
reducció de despesa que, al nostre parer, no afecta la prestació de serveis de
l’administració municipal de Rubí. Aquestes reduccions no pretenen ser exhaustives i
resten pendents d’algunes consultes sobre la concreció de nombrosos programes de
col·laboració repartits en la majoria dels programes pressupostaris des de fa molts
anys.
A criteri d’Alternativa Ciutadana de Rubí, alguns d’aquests programes de col·laboració,
que no acaben de concretar-se en la documentació facilitada als grups municipals per
a la discussió dels Pressupostos, conformen externalitzacions de treballs i serveis que
podrien portar a terme tècnics de la plantilla municipal, si no en la seva totalitat sí en
un bon percentatge de casos.
Propostes de reducció de partides vinculades, majoritàriament, a programes de
col·laboració:
•
•
•
•
•

•

Programa pressupostari 1512 (Planejament i gestió urbanística): 55.000 euros.
Proposem una reducció de 25.000 euros.
Programa pressupostari 1551 (Espai públic i Mobilitat): 189.000 euros (més
42.000 per al Pla de Mobilitat encarregat a la Diputació de Barcelona).
Proposem una reducció de 50.000 euros.
Programa pressupostari 1710 (Parcs i Jardins): Proposem que tant el programa
de col·laboració com la concessió es mantinguin com per a l’exercici 2012, amb
una reducció del cost econòmic de 182.000 euros.
Programa pressupostari 3340 (Promoció Cultural): 42.500 euros per a personal
de manteniment del Casino Espanyol. Proposem suspendre aquesta aportació
fins l’aclariment de la situació de la instal·lació, actualment tancada.
Programa pressupostari 4321 (Comissionat de Projectes estratègics i
supramunicipals): 47.000 euros per estudis i 21.000 per programes de
col·laboració. Proposem reduir com a mínim 50.000 euros i potenciar que els
estudis siguin fets per personal propi.
Programa pressupostari 4330 (Serveis a les empreses): 206.000 euros.
Proposem reduir la partida uns 100.000 euros tenint en compte que les

•
•
•

•

mesures especials contra la crisi ja signifiquen força recursos per al món
empresarial local.
Programa pressupostari 9121 (Acció institucional i Comunicació): 110.000
euros en dues partides. Proposem reduir com a mínim 50.000 euros tenint en
compte el potencial dels recursos humans del Gabinet d’alcaldia i de premsa.
Programa pressupostari 9122 (Governança): més de 160.000 euros. Proposem
una reducció de 60.000 euros, malgrat el desconeixement que tenim sobre la
concreció de la partida.
Programa pressupostari 9203 (Serveis jurídics: capítol 2, arrendament
d’edificis): 390.000 euros. Proposem una reducció de com a mínim 100.000
euros, justament perquè som conscients de la feina que s’està fent per
optimitzar espais i serveis.
Programa pressupostari desconegut... (concessió gestió de l’Ateneu municipal):
90.000 euros. Proposem eliminar o minimitzar aquesta despesa municipalitzant
novament els serveis concessionats a una empresa privada.

El total de reduccions proposades en aquest tercer bloc és de 749.500 euros.
RESUM i PROPOSTES d’INVERSIÓ
El total de l’estalvi econòmic proposat per ACR supera el milió i mig d’euros.
Aquest estalvi compensaria amb escreix la xifra de 853.000 euros que la regla de la
despesa (conseqüència de la Llei d’Estabilitat Pressupostària aplicada als
pressupostos municipals) ha restat dels 3,5 milions previstos per a mesures
extraordinàries contra la crisi en els Pressupostos 2013.
En aquest sentit, el grup municipal d’ACR proposa que les esmentades mesures
extraordinàries contra la crisi recuperin la seva dimensió, així com que, en la mesura
de les possibilitats, la seva concreció es faci consultant i fent participar activament en
el seu disseny a diversos sectors de la ciutadania de Rubí (associacions veïnals,
empresarials, sindicals i socials en general). Concretament, en la partida de 825.000
euros de suport a la creació d’ocupació, i en la de 180.000 euros per a formació
ocupacional, es podria potenciar la creació d’alguna cooperativa especialitzada en la
preservació del medi natural de la ciutat. D’altra banda, tant en les transferències com
en les inversions reals amb el genèric de barris al dia (un total de 550.000 euros),
caldria integrar també les urbanitzacions de Rubí, amb moltes situacions de mancança
de manteniment i d’adequació.

Alternativa Ciutadana de Rubí, 28 de desembre de 2012.

