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Saps què cobren
els polítics a Rubí

?
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Dijous, 18 de desembre de 2008

Lestructura política de lAjuntament té un cost anual de 2 milions d €uros.
La despesa de partit i personal vinculada al PSC és de 1.372.378 €, la dERC: 238.661 €,
la dICV-EUiA: 134.707 €, la del PP: 113.554 €, la de CiU: 92.401 € i la dACR: 46.600 €.

tinforma
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Què van pactar PSC, ERC, CiU, PP i ICV-EUiA?

Què proposa ACR?

a El PSC, ERC, CiU, PP i ICV-EUiA van pactar, el juliol de 2007, les
retribucions dels regidors/es i dels grups municipals, així com el nombre i el
sou dalguns càrrecs de confiança política.

a ACR, disconforme amb aquest pacte, va decidir rebaixar el sou del seu
portaveu de 32.400 € a 14.300 € (un 44 % menys), i reduir lassignació
anual del Grup Municipal dels 30.000 € als 18.000 € (un 40 % menys).
També va renunciar a contractar lassessor polític que li pertocava.

a Aquest «pacte» sha traduït en un cost anual de 2.010.528 €, i de
8.000.000 € en els 4 anys del mandat 2007-2011.
a A cada rubinenc/a, aquesta estructura ens costa 28 € per any.
a El 27 de novembre passat, PSC, ERC, CiU i PP van votar en contra de les
propostes de reducció de sous que va fer ACR en el Ple de lAjuntament de Rubi.

Proposta de reducció que fa ACR:

Cost dels 25 regidors/es de lAjuntament:
Càrrec
Alcaldessa (PSC)
Regidors/es amb dedicació exclusiva (PSC i ERC)
Regidors/es amb dedicació parcial (PSC i ERC)
Portaveus dels grups municipals de ICV-EUiA, PP i CiU
Portaveu del grup municipal d'ACR
Regidors sense dedicació de ICV-EUiA, PP i CiU
Regidor sense dedicació d'ACR

Nombre
1
9
4
3
1
6
1

Salari brut anual
(*) 59.907 €
54.725 €
34.548 €
33.761 €
14.300 €
14.901 €
14.300 €

COST TOTAL ANUAL Càrrecs Electes:

850.001 €

* LAlcaldessa no cobra aquest sou municipal sinó que rep «només» la retribució de la Diputació de
Barcelona com a Diputada Delegada de Cultura Popular i Tradicional de 6.738€ al mes, 80.853€ a lany.

Cost dels 18 càrrecs escollits pels partits:
Càrrec
Gerent de l'Ajuntament (PSC)
Coordinador/a Comissionat d'Urbanisme i Habitatge (PSC)
Coordinador/a de Serveis Territorials (PSC)
Coordinador/a de Gabinet de Presidència (PSC)
Coordinador/a de Comerç (ERC)
Coordinador/a de Serveis Centrals (PSC)
Coordinador/a de Serveis Urbans i Seguretat (PSC)
Coordinador Àmbit de Mobilitat i Medi Ambient (PSC)
Coordinador/a de Serveis a les Persones (PSC)
Coordinador/a de Serveis Socioculturals (PSC)
Coordinador/a de Promoció Econòmica i Ocupació (PSC)
Coordinador/a de Districtes (PSC)
Coordinador/a de Mitjans de Comunicació (PSC)
Coordinador/a del Comissionat Societat de la Informació (ERC)
Assessor/a Grup Municipal ICV-EUiA
Assessor/a Grup Municipal PP
Assessor/a Grup Municipal ERC
Assessor/a Grup Municipal CiU

COST TOTAL ANUAL Càrrecs de Confiança

Salari brut anual
81.120 €
89.370 €
72.940 €
58.932 €
58.932 €
58.932 €
58.932 €
58.932 €
58.932 €
58.933 €
58.934 €
46.714 €
46.715 €
46.716 €
12.480 €
12.480 €
12.480 €
12.480 €

904.952 €

Regidors/es
12
4
3
2
2
2

Assignació / mes
7.815 €
3.647 €
3.126 €
2.605 €
2.605 €
1.500 €

COST TOTAL ANUAL Grup Muncipals :

è Demanem ara, en situació de crisi, que el PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i CiU
redueixin el sou dels seus regidors/es en un 10 % com a mínim
è Cal recordar que el salari brut mitjà dels catalans va ser de 23.518 €
lany 2006
è Lestalvi daquesta reducció del 10% seria:
2009: 73.000 €

2009-2011: 220.000 €

€
€
€
€
€
€

255.576 €

Cost polítics: 2.010.528 €/any

- 10%

è ACR denuncia que hi ha excessius càrrecs de confiança (fins
a 18) a lAjuntament, amb sous elevats molt superiors al salari
brut mitjà
è La majoria daquests càrrecs, escollits a dit pels propis
partits, tenen clares afinitats polítiques i són prescindibles
è Per això demanem leliminació de 6 càrrecs de confiança
per evitar duplicitats en la seva tasca (6 càrrecs es poden
fusionar en 3) i reduir despeses innecessàries (3 càrrecs més
es poden suprimir per manca dutilitat i per reduir costos)
è També demanem reduir en un 10 % el sou de la resta
dels càrrecs de confiança polítics (12)
è Lestalvi daquestes mesures seria:
2009: 387.000 €

2009-2011: 1.160.000 €

Proposta de reducció que fa ACR:
Assignació / any
93.780
43.764
37.512
31.260
31.260
18.000

- 10%

è ACR ja ha reduït el sou del seu portaveu en un 44 % per coherència amb
lideari.

Proposta de reducció que fa ACR:

Cost dels 6 Grups Municipals:
Grup municipal
Grup Municipal PSC
Grup Municipal ICV-EUiA
Grup Municipal PP
Grup Municipal ERC
Grup Municipal CiU
Grup Municipal ACR

a Ara, amb lactual crisi econòmica, ACR demana al PSC, ERC, CiU, PP i
ICV-EUiA que apliquin les següents mesures mínimes de reducció, que
permetrien estalviar a la ciutat 520.000€ el 2009 i 1.558.000 € daquí al
2011.

- 25%

è ACR ja ha reduït lassignació del seu Grup Municipal en un 40%
è Demanem que el PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i CiU les redueixin com
a mínim un 25%.
è Lestalvi daquesta reducció del 25 % seria:
2009: 59.000 €

2009-2011: 178.000 €

Estalvi proposat per ACR: 520.000 €/any

