
Moció del Grup Municipal Alternativa 
d’Unitat Popular AMUNT per la millora de 
les eines de fiscalització de les despeses 
de viatges institucionals 
 
 

Les relacions dels governs locals amb altres governs, amb institucions diverses, o la seva inserció en 
projectes supramunicipals és un dels eixos de l’acció institucional. Es facilita així, entre d’altres, la 
projecció exterior, la col·laboració en projectes conjunts, o la innovació en les polítiques locals.  
 
L’Alternativa d’Unitat Popular ha procurat fer seguiment dels viatges institucionals de l’equip de govern i 
les despeses associades, amb la intenció d’analitzar, denunciar o proposar canvis en la correlació entre 
la dimensió d’aquesta acció institucional i els objectius a assolir, l’impacte al municipi i les despeses que 
s’hi associen. 
 
Ajuntament de Rubí té diversos reconeixements relacionats amb la transparència i la informació, i 
actualment està invertint recursos en la seva millora. Hi ha però qüestions que resten pendents, com és 
l’accés dels propis Grups Municipals a la web interna o la transparència i bona gestió de les pròpies 
dades relacionades amb els viatges institucionals. 
 
Així, en el procés de les denúncies i recerques fetes des del nostre Grup Municipal hem pogut veure que 
les despeses de viatges institucionals es recullen a la web de transparència, però l’accés a les factures i 
tiquets és complex i els procediments per a la seva gestió fan que es produeixin errors. Com a exemple, 
no sempre coincideix el què consta a intervenció amb el que figura a la web de transparència, i sovint 
aquest fet té a veure simplement amb la forma com s’imputen les despeses.  
 
El 13 de desembre de 2019 vam poder accedir a una part de la informació que hem anat demanant 
sobre aquesta qüestió, però vam detectar que l’accés i fiscalització d’aquestes despeses és molt 
complicada i requereix que des d’intervenció es busquin les despeses associades a cada viatge, en 
cada servei, a través dels noms de les persones que inicien el tràmit de l’expedient de viatge. Aquest fet 
fa a més que, quan els viatges consten en els expedients a nom de la tècnica o el tècnic que els 
gestiona, no apareguin a intervenció com a viatges institucionals. 
 
A més, els viatges de representació institucional no consten a la web en l’agenda de l’alcaldessa o dels 
regidors i regidores, i cal fer-ne el seguiment a través de les notícies aparegudes a la premsa. 
 
Per tot això, i per tal de millorar la transparència, la informació i coneixement dels projectes del govern, i 
les tasques de fiscalització que s’hi associen, proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels 
següents ACORDS,  
 
PRIMER. Cercar una solució tècnica que faci més senzilla la fiscalització de les despeses associades 
als viatges de representació institucional. Una opció és la creació d’un epìgraf comptable relacionat amb 
aquestes, que permeti agrupar-les.  
 
SEGON. Unificar com s’ha de produir la gestió dels expedients dels viatges a tots els serveis, per tal que 
tant des de transparència com des de intervenció puguin tenir la informació de forma àgil i, sobretot, 
coincident. 
 


