MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR
CAVPOBLE ACTIU (AUPCAVPA) PER A LA SUPRESSIÓ EN ELS
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE LA PARTIDA ECONÒMICA DESTINADA A LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EVENTUAL DE SUPORT ALS GRUPS
MUNICIPALS (ASSESSORS).
Des de l'any 2003 , Alternativa Ciutadana de Rubí ha defensat i reclamat la supressió
dels càrrecs eventuals i de confiança a l'ajuntament de Rubí. Des de el principi
d'aquest mandat, l'AUP ha renovat i reiterat aquest principi reflectit en el nostre pla de
treball.
En els últims anys, una de les aparents preocupacions de tots els partits polítics és oferir
una nova imatge de l'exercici de la política des de el seu vessant més de servei públic.
L'austeritat i l'optimització dels recursos municipals han constituït una de les puntes de
llança del que s'anomena “nova política” per combatre el deteriorament de la imatge de
l'acció política provocada pels nombrosos casos de corrupció i malversació d'anteriors
temps.
A aquesta nova visió política cal afegir una llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL), que limita les despeses i el creixement de les
administracions locals.
Tot i aquestes consideracions, la llei de règim local continua permetent als ajuntaments
contractacions de personal eventual en unes condicions especials, que permeten que
aquestes persones no estiguin sotmeses al més mínim control de justificació de les seves
obligacions contractuals, generant una situació de privilegi enfront la resta de personal
municipal.
En el cas del personal eventual de suport als grups polítics, cinc grups municipals van
renunciar públicament a la seva contractació en el passat ple de juliol de 2015. Tot i que un
d'aquest grups, en concret el PSC i contradient el seu posicionament inicial, ha fet ús
d'aquest recurs. Actualment només 3 dels 8 grups municipals del ple han formalitzat la
seva contractació.
El grup municipal d'Alternativa d'Unitat Popular va manifestar el seu desacord en el
manteniment de contractacions de personal eventual, tant com assessors de suport a
grups polítics com a càrrecs de confiança de l'equip de govern. En el cas dels assessors
dels grups municipals suposa una despesa de 120.000 eur/any ( 480.000 euros en el total
del mandat). L'AUP no només va manifestar el seu desacord en el manteniment de la
contractació del personal eventual, sinó que va renunciar de manera explícita i per escrit a
la contractació de l'assessor que li correspondria, permetent així que la despesa anual de
15.000 s'hagi imputat a la partida destinada a «Accions de suport a les famílies»
(3U033.2310.48011) del Pressupost de 2016.
Des de l'AUP considerem que passat gairebé un any, el fet que una gran majoria dels
grups municipals no facin ús de la partida econòmica destinada a aquestes contractacions,
demostra que aquesta despesa es totalment innecessària.
Les retribucions que perceben els grups polítics, sumades a les altes retribucions i dietes
que reben els regidors a títol individual, permeten assumir perfectament el cost d'una
contractació de suport si es creu necessari, i destinar aquests diners a complementar i
enfortir serveis municipals mancats de recursos humans i econòmics.
Per tot l'anterior exposat, el grup municipal d'Alternativa d'Unitat Popular proposa els
següents acords;

 Primer. Eliminar Imputar a les partides de Serveis Socials destinades a “Accions de
Suport a les famílies” la dotació econòmica del pressupost municipal de l'any 2016,
destinada a la contractació de personal eventual de suport als grups polítics, que van
renunciar explícitament a la figura de l’assessor de grup municipal.
 segon. Eliminar la figura dels assessors dels grups municipals en els pressupostos dels
exercicis posteriors a l’actual. Rescindir de manera immediata les contractacions actuals
dels assessors dels grups polítics de Convergència , Partit Popular i Partit dels socialistes.
Tercer. Establir el compromís de mantenir al llarg de tot aquest mandat les quantitats i
criteris decidits en el Ple de Juliol quant a assignacions i retribucions als grups municipals."
Rubí, 21 de març 2016

