Juan José Rodríguez González, com a portaveu de Plataforma Ciutadana per Barberà, vol
presentar per la seva consideració al Ple Municipal la següent
MOCIÓ
La Plataforma Ciutadana per Barberà d'ençà el seu inici en la política local al 2003
sempre ha tingut entre els seus objectius programàtics la disminució de les quantitats que
la ciutat gasta en mantenir els seus òrgans de govern. I quan diem això no ens referim
únicament als salaris que cobren els regidors i regidores del grup de govern sinó en totes
les despeses que comporta el manteniment de l'actual sistema de representació, tant les
quantitats que reben els diferents electes com les que s'assignen als diferents partits en
funció de la representació aconseguida a les darreres eleccions municipals.
Aquest seria el motiu principal de la presentació de la moció: complir amb el nostre
programa i fer una proposta viable pel que fa a la despesa que l'Ajuntament dedica a
mantenir la corporació i els partits amb representació municipal.
En segon lloc cal afegir que amb motiu dels problemes econòmics que pateix el país i les
mesures econòmiques adoptades tant pel govern de l'Estat com de la Generalitat, hi ha
determinades àrees o delegacions de competències municipals que han perdut una bona
part de la seva capacitat d'actuació. Podrien servir d'exemple tant les competències en
Salut com les d'Ensenyament o totes aquelles polítiques d'ocupació que han vist reduïdes,
de forma dràstica en alguns casos, les aportacions de la resta d'administracions. A tot això
cal sumar-li els condicionants que suposa el Pla d'ajust al que la nostra ciutat va haver de
recórrer per tal de millorar la seva situació econòmica i que fan que s'hagin reduït les
despeses de molts departaments municipals així com les inversions, que seran de tant
sols 100.000 euros l'any 2014 i de 400.000 al 2015, lluny de les quantitats destinades a
pressupostos anteriors.
Però també és un fet que el nostre Ajuntament gestionava un pressupost de
52.833.221,96 € l'any 2009 mentre que a l'actualitat aquesta xifra es situa als
32.407.149,37 €. Gestionem aproximadament una tercera part menys de diners que ara
fa tres anys, però mantenim la mateixa despesa en els càrrecs polítics municipals
encarregats de la seva gestió amb l'excepció de l'adaptació obligada al decret que al 2010
obligava a reduir els sous en la mateixa proporció que als treballadors públics. No volem
comparar un ajuntament amb una empresa privada donat que la disparitat d'objectius és
total però sembla clar que si es redueixen els diners a administrar haurien de reduir-se
també en una proporció similar les despeses que es dediquen a la seva administració.
La Plataforma, en funció dels arguments exposats, vol presentar una moció destinada a
reduir en un 20 % la despesa municipal destinada als càrrecs electes i als partits polítics.
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La situació actual en aquest sentit és la següent:

Aixó fa que la despesa total pugi a 700.071,55 €.
Si apliquem les mesures que proposa la Plataforma de reducció d'un 20% de totes les
quantitats que paga l'Ajuntament, tant a regidors com a partits i la de reduir les
delegacions a set i fixant noves retribucions, la situació quedaria així:
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Amb aquesta nova distribució el cost seria de 453.914,91 €. S’ha de tenir en compte que
les dades de la proposta són aproximades i, per exemple, les deduccions de Seguretat
Social estan calculades de forma proporcional d’acord amb la disminució salarial. Això
faria que hi pogués haver alguna petita diferència en convertir aquestes dades en xifres
reals.
L'estalvi estimat d'aquesta mesura seria de 246.156,64 € .
Aquest estalvi podria servir per millorar l'atenció social que es fa des de la Regidoria de
Benestar Social permetent disposar de gairebé un quart de milió d'euros a sumar al
pressupost actual.
Per tot això la Plataforma vol posar a la consideració del Ple Municipal els següents
ACORDS:
1.- Reduir el nombre de regidors amb delegació municipal a set en comptes dels onze
actuals i redistribuir novament les delegacions. Els regidors que deixarien de tenir
competències passarien a cobrar l'assistència al Ple.
2.- Canviar les assignacions de forma que només hi hagi tres retribucions al voltant del
100%, l'alcaldia i altres dues com fins ara, una més al 50% i tres al 30% que l’Alcaldia
hauria de distribuir en funció del seu criteri.
3.- Aplicar a tots els conceptes, tant als salaris com a les dietes i les aportacions a partits
polítics, una reducció del 20%.
4.- Destinar l'estalvi aconseguit amb aquesta mesura a millorar la dotació pressupostària
de Benestar Social.

Barberà del Vallès, 17 d’octubre de 2012
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