MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL AUP-CAV-PA PEL COMPLIMENT DE L'ARTICLE 73.3 DE LA LLEI DE
BASES DE RÈGIM LOCAL I EFECTUAR LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES CORRESPONENTS
El passat 31 de novembre de 2017, el Ple municipal va aprovar una moció que instava tots els
grups municipals a donar coneixement al Ple del detall dels seus ingressos i despeses durant el
primer trimestre de 2018, en base a allò establert a l'article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local
(LBRL), que obliga als grups municipals a «portar una comptabilitat específica de la dotació (...),
que posaran a disposició del Ple de la Corporació, sempre que aquest ho demani».
Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat en el sí del Ple Municipal, que el mes següent va
aprovar, per majoria simple, els Pressupostos de l'any 2018. Aquests pressupostos, però, presenten
una sèrie d'errors, relacionats amb el canvi de composició dels grups municipals que s'han donat
en els darrers mesos; i és necessari que siguin corregits.
Primer
L'1 de juliol de 2015, el Ple va aprovar «assignar als grups municipals una dotació econòmica de
caràcter mensual integrada per un component fix, idèntic per a tots els grups, de 1.425€, i un altre
de variable, de 475€ per regidor». Així, els grups municipals del Ple passarien a percebre, des del
13 de juny de 2015, les següents quantitats mensuals:
Grup municipal del PSC (6 regidors/es): 4275€ mensuals
Grup municipal d'ERC (5 regidors/es): 3800€ mensuals
Grup municipal de Cs (4 regidors/es): 3325€ mensuals
Grup municipal de l'AUP (3 regidors/es): 2850€ mensuals
Grup municipal d'ICV (2 regidors/es): 2375€ mensuals
Grup municipal de CDC (2 regidors/es): 2375€ mensuals
Grup municipal del PP (2 regidors/es): 2375€ mensuals
Grup municipal de VR (1 regidor): 1900€ mensuals
Aquestes assignacions sumen un total de 279.300€ anuals, que s'imputen a la partida
pressupostària 9U001.9120A.48000 del programa Òrgans de Govern. Aquesta xifra és idèntica en
els Pressupostos de 2016, de 2017 i de 2018. Però la composició dels grups municipals del Ple ha
canviat des de l'inici del mandat: actualment hi ha un grup municipal que ha passat de 4 a 2
regidors (Ciutadans), i un altre que ha passat de 2 a 1 regidor (Convergència Democràtica de
Catalunya). Així doncs, les actuals assignacions econòmiques, des que es va fer efectiva la
consideració dels regidors no adscrits (maig de 2017 i octubre de 2017, respectivament), haurien
de ser les següents:
Grup municipal del PSC (6 regidors/es): 4275€ mensuals
Grup municipal d'ERC (5 regidors/es): 3800€ mensuals
Grup municipal de l'AUP (3 regidors/es): 2850€ mensuals
Grup municipal de Cs (2 regidors/es): 2375€ mensuals
Grup municipal d'ICV (2 regidors/es): 2375€ mensuals
Grup municipal del PP (2 regidors/es): 2375€ mensuals
Grup municipal de CDC (1 regidor): 1900€ mensuals
Grup municipal de VR (1 regidor): 1900€ mensuals
La suma d'aquestes aportacions, doncs, seria de 262.200€ per l'any 2018.

Segon
En l'acord de l'1 de juliol de 2015 també s'establien les retribucions anuals de l'alcaldessa
(55.000€), els regidors delegats (50.400€), els portaveus dels grups polítics municipals (32.000€) i
el règim d'assistències per a la resta de regidors (1.363€ mensuals, amb un màxim de 15.000€
anuals). Aquestes retribucions i indemnitzacions per assistència queden reflectides en els capítols I
i II del programa Òrgans de Govern: en la partida 9U001.9120.10000 s'imputen les retribucions de
l'alcaldessa (1), els regidors delegats (6) i els portaveus dels grups municipals (7); mentre que en la
partida 9U001.9120A.23300 s'imputen les assistències que reben la resta de regidors i regidores.
La segona quantitat, però, no és correcta: si bé a l'inici de mandat hi havia 12 regidors i regidores
sense dedicació exclusiva ni parcial; des del novembre de 2016 – arrel de l'entrada del regidor
Sergi Garcia al Govern – n'hi ha 11, amb la qual cosa la dotació pressupostària d'aquesta partida
hauria de ser de 165.000€ i no de 180.000€.
Tercer
Seguint amb l'article 73.3 de la LBRL, «Quan la majoria de regidors d'un grup polític municipal
abandonin la formació política per la qual van concórrer a les eleccions o siguin expulsats de la
mateixa, seran els regidors que restin a la citada formació política els legítims integrants del citat
grup polític a tots els efectes».
Es dona la circumstància que els dos regidors que conformaven el grup municipal del PP han estat
expulsats de la formació política amb la qual es van presentar a les eleccions, amb la qual cosa el
PP s'ha quedat sense representants legítims al Ple, i per tant sense grup municipal. Aquesta
situació, doncs, té tres afectacions en els Pressupostos: en primer lloc, la dissolució del grup
municipal del PP i l'eliminació de la seva assignació econòmica; en segon lloc, la consideració dels
regidors Jonatan Cobo i Noèlia Borque com a regidors no adscrits (tal com s'estableix en el primer
paràgraf de l'article 73.3 de la LBRL), i per tant, la desaparició de la figura del portaveu de grup
municipal i la consegüent eliminació del seu sou; i en tercer lloc, la pèrdua del dret a comptar amb
un assessor de grup municipal, atès que aquest deixaria d'existir.
L'article 73.3 també diu que «el secretari de la corporació podrà dirigir-se al representant legal de
la formació política que va presentar la corresponent candidatura a efectes que notifiqui
l'acreditació de les circumstàncies assenyalades». Per la seva banda, la junta local del Partit
Popular ja ha fet efectiva l'expulsió dels dos regidors del partit polític, i així s'ha notificat per part
del partit a la secretaria de l'Ajuntament, a qui correspon acreditar que aquestes persones ja no
són «legítims integrants» del grup polític municipal del PP, i per tant poder procedir a la dissolució
del grup municipal.
Conclusió
Un cop resolts tots els tràmits necessaris, efectuant les modificacions pressupostàries
corresponents, es podrien destinar un total de 124.700€ a altres programes del Pressupost.
Vista l'exposició de motius, demanem al Ple de Rubí l'adopció del següent acord:
1.- Instar l'equip de Govern a fer les modificacions pressupostàries corresponents i incorporar els
diners resultants a la partida pressupostària destinada a la Finca Font del Ferro SL del present
exercici.

