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Dimecres, 30 dabril de 2008

Les subvencions
dels partits polítics
El PSC de Rubí cobra 7.815  al mes de lAjuntament
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lAlternativa tinforma!
ELS PARTITS POLÍTICS TRADICIONALS «PACTEN» LES SEVES PRÒPIES SUBVENCIONS
En un moment de crisi com aquest Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) vol denunciar, novament, la desproporcionada despesa
que lAjuntament de Rubí destina al finançament dels partits polítics locals. I, per començar, volem tornar a recordar quines són
les SUBVENCIONS, al nostre entendre totalment arbitràries, indecents i excessives, que reben els grups polítics que formen
part de lAjuntament.
Unes subvencions que van ser pactades el juny de 2007 pel PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i CiU, amb lúnic vot en contra dACR. En
aquestes qüestions, està clar que no hi ha diferències que valguin entre els partits de sempre ... Ni es qüestionen que hagin de
rebre aquestes subvencions tan quantioses, ni han volgut fer cap mena de rebaixa en moments de crisi com aquests. Tot i haver
pactat un Pla dAusteritat lany 2008, un Pla, per cert, que no toca el finançament dels partits, no fos cas ....
Això sí, el govern local (PSC i ERC) no actua de la mateixa manera quan es tracta de les subvencions de les entitats i
associacions locals, algunes de les quals ja han vist reduïdes les seves subvencions en un 20%, amb largument que «tots ens
hem destrènyer el cinturó» en temps de crisi. Tots? Segur? És això ètic, moral i just?

1 Les subvencions dels grups polítics de Rubí
A part del que cobren els regidors, les subvencions són:
Partit
PSC-PSOE
ICV-EUiA
PP
ERC
CiU
ACR

Regidors/es Subvenció / MES Subvenció / ANY Subvenció / 2007-2011
12
½
½
½
4
½
½
½
3
½
½
½
2
½
½
½
2
½
½
½
2
½
½
½

COST TOTAL:

½

½

½

e Només Alternativa Ciutadana (ACR) sha reduït la subvenció un 40%.
Tal i com marca el nostre Codi Ètic, dels 2.605  que ens pertocarien cada mes (com
a ERC o CiU), només rebem 1.500 , ja que vam renunciar als altres 1.105 , que es
queden per a lAjuntament. Això suposa un estalvi de 53.000  en 4 anys. ACR
utilitza aquesta subvenció, principalment, per pagar la publicació daquests anuncis.

2 Les subvencions del Parlament de Catalunya
e Les subvencions del Parlament de Catalunya als grups polítics que en formen
part també són excessives i indecents, i ens costen al país més de 17 milions
deuros a lany. I qui les decideix? Els mateixos partits, com sempre!!
Grup parlamentari
Convergència i Unió (CiU)
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Partit Popular de Catalunya (PP)
Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA
Ciudadanos-Partit de la Ciutadania

COST TOTAL:

Subvenció / ANY
½
½
½
½
½
½

½

Subvenció / 2006-2010
½
½
½
½
½
½

½

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR)
té 2 regidors a lAjuntament des de 2003:
cav

e Les subvencions dels partits de lAjuntament
les decideixen els mateixos partits. Haurien
de servir per les despeses de funcionament
intern i difusió.
e Així, el PSC-PSOE cobra de lAjuntament 7.815
 cada mes, és a dir, 93.780  a lany. Al final
daquest mandat, el 2011, haurà ingressat més
de 375.000 , 62 milions de ptes. Aprofitem
per felicitar-los pel nou local i per lalta
sensibilitat i coherència demostrada!
e El finançament dels 6 partits polítics municipals
costa a la ciutat més de 255.000  a lany, el
que representa més dun milió deuros en 4
anys!!
e PSC, ICV-EUiA, PP, ERC i CiU van rebutjar,
el 2008, reduir les seves subvencions en un 25%,
tal i com va proposar ACR.

3 Què demana Alternativa
(ACR)?
e Que els grups municipals es rebaixin la seva
subvenció en un 25% com a mínim (ACR ja se lha
reduïda en un 40%)
e Això suposaria un estalvi de 60.000  el 2010
per a lAjuntament de Rubí, molt necessari per
la situació de crisi.
e ACR tornarà a demanar aquesta rebaixa de
subvencions dels partits, al Ple de novembre de
lAjuntament.
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