UNA PROPOSTA D’AJUST A NIVELL MUNICIPAL
DES D’UNA APOSTA D’ESQUERRES
Decàleg de propostes d’ICV-EUiA per garantir
polítiques socials i evitar despeses supèrflues
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CONSIDERACIONS PRÈVIES
Comencem a veure les veritables dimensions d’una crisi global que tindrà un
efecte domino als diferents nivells de governs: estatal, autonòmic i local.
El pla d’ajust anunciat recentment pel President del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, condemna els assalariats (pensionistes i funcionaris
públics) a pagar les conseqüències d’una crisi que no han generat i detreu
drets socials a les persones (pensionistes, persones amb dependència,…)
En el cas dels Ajuntaments la crisi és triple: tenim un mal sistema de
finançament local no resolt des de fa 30 anys, gran part dels Ajuntaments han
basat i lligat la seva política d’ingressos al creixement urbanístic insostenible
amb operacions de requalificació de sòl que han generat plusvàlues i en tercer
lloc, això ha propiciat un nivell d’endeutament del municipalisme que ara no pot
fer front a les seves despeses (lligades a operacions creditícies a llarg termini).
La ciutat de Reus no escapa d’aquest model, tot i que amb algunes
particularitats. Els últims mandats municipals han vingut dominats per l’aposta
de grans projectes que no han tingut ben lligat el seu finançament:
1. El nou Hospital vinculat a l’operació de requalificació dels terrenys de
Pich i Aguilera.
2. El trasllat de la Fira enderrocant un Palau firal i de Congressos que
s’havia inaugurat el 2002, ubicant en el seu emplaçament un centre
comercial que a dia d’avui veu compromès fortament les seves
expectatives inicials i la construcció d’un nou Palau firal al complex del
Tecnoparc.
3. La Capsa Gaudí, un projecte faraònic amb una inversió propera als 12
milions d’euros que a través de GUPSA fonamenta la seva viabilitat
econòmica a la obtenció d’ingressos externs:
a) La constitució de drets de superfície d’un Hotel al Pallol (el grup
Faderson avui en dia no pot tirar endavant aquest projecte i s’ha
adjudicat recentment a una altra empresa, Gimkoplanet)
b) La constitució d’un dret de superfície d’una sala de festes
(Noovo, la qual avui es troba en situació concursal), un restaurant
a la planta superior de l’equipament i un establiment comercial a
la planta baixa dedicat a la venda d’instruments musicals. Tots
aquests projectes no són suficients per aportar el finançament
necessari i a llarg termini de l’equipament i no han demostrat
tampoc la seva viabilitat econòmica.
Ja en el mandat municipal passat (època de bonança econòmica), el Grup
Municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Reus es va caracteritzar per advertir
sobre alguns d’aquests projectes faraònics: no varem ser favorables al projecte
de la Capsa Gaudí per entendre que no era l’equipament que necessitava la
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ciutat i l’alt cost que representava, i no érem desfavorables al projecte del
Tecnoparc però en reclamàvem una viabilitat econòmica.
L’any 2002 varem ser favorables a la creació d’INNOVA com a eina que
permetia aglutinar una estructura de holding municipal d’empreses per tal
d’orientar l’activitat de la nostra estructura municipal a una economia d’escala
que permetés l’estalvi i aprofitar les sinèrgies de totes elles. Continuem dient
que l’eina és vàlida però algunes decisions no són compartides des del nostre
grup i així ho varem fer palès: l’establiment d’un sistema de “cash-pooling”
detreia d’aquelles empreses sanejades i amb una estructura econòmica de
resultat positiu uns recursos per posar-los al servei de projectes d’altres
empreses municipals, una reordenació del cartipàs municipal que ha vinculat a
INNOVA tot un seguit de personal i assessors que se suporten amb els
recursos provinents de les empreses municipals, tot dibuixant una doble
estructura que -per simplificar-ho- ens porta a dir que en comptes d’un
ajuntament en tenim 2.
A més ens hem oposat a involucrar el grup INNOVA a participar de l’accionariat
i capitalització d’experiències que no són pròpies de l’activitat municipal i que
corresponen als grups empresarials privats, com per exemple la Shirota
Functional Foods, (consell d’administració d’INNOVA 30/03/2007 i 19/02/2010)
tota vegada que el finançament de projectes com el de l’Escola de l’Aire
(400.000 €/any) al qual sempre ens hem manifestat en contra detreuen
recursos que són necessaris per atendre altres necessitats més prioritàries
(Junta de Govern Local: 11/04/2008). També ens varem oposar en solitari a
subvencionar el futbol professional a través d’una operació creditícia lligada a
Reus Esport i Lleure, SA (Junta de Govern Local: 16/06/2006; Junta de Govern
Local: 13 de febrer de 2009)
A aquesta realitat s’hi han de sumar altres iniciatives que suposen un gran
volum de recursos (unitats de Guàrdia Urbana a cavall, unitats antidisturbis)
que signifiquen una usurpació de competències a altres cossos policials
(Mossos d’Esquadra) i una duplicitat de funcions que no corresponen a les
Policies Locals mentre iniciatives acordades al pacte de govern no s’estan
desenvolupant (policia verda).
Davant l’anunci de retallades anunciades des de l’administració central i
autonòmica, aquestes decisions i fets als quals el nostre grup municipal
alertava marcant posicionaments polítics diferenciats ens poden afegir
dificultats per tirar endavant polítiques adreçades a les persones, especialment
necessàries en el context actual.
L’històric de posicionaments abans esmentats demostra que la coherència del
grup municipal d’ICV-EUiA no es basa en polítiques diferenciades segons
l’època sigui de bonança o de crisi. En la conjuntura actual fa temps que
alertem que cal reorientar algunes actuacions per donar cobertura a allò que és
prioritari avui (propostes pels pressupostos 2009 d’increment de les polítiques
socials)
Cal reconèixer que, amb el consens de tots els grups municipals en l’actual
mandat s’ha avançat en tirar endavant mesures d’optimització de recursos
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municipals i mesures socials. De totes aquestes mesures, valorem
especialment de manera positiva la posada en marxa d’un menjador social, una
demanda històrica del nostre grup. De la nostra banda, com a grup municipal
varem organitzar també una jornada per donar a conèixer les propostes
presentades en aquesta Comissió i interlocutar amb els agents socials implicats
(abril de 2009).
A maig de 2010 ja sabem, però, que el pressupost no compleix amb els
ingressos previstos (els ingressos previstos en concepte d’ICIO no
s’acompliran) i la constitució de drets de superfície per part d’empreses
municipals a l’Ajuntament (per valor de 6 milions d’euros) suposen un element
de fal·làcia pressupostària, perquè d’una banda permeten computar un ingrés
suposat que realment l’Ajuntament no exigirà al seu grup empresarial (GUPSA,
majoritàriament).
Tot això ens situa en la necessitat de replantejar determinades mesures
econòmiques per aturar la greu situació econòmica amb què ens trobem i evitar
que fruit d’algunes decisions mal orientades a la nostra ciutat les polítiques
socials es puguin veure afectades a curt termini.
En aquest sentit, el GM d’ICV-EUiA planteja un decàleg de propostes que
poden contribuir a alliberar recursos i destinar-los a polítiques socials des d’una
aposta d’esquerres.
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DECÀLEG DE PROPOSTES PER GARANTIR POLÍTIQUES SOCIALS DES
D’UNA APOSTA D’ESQUERRES
1- Compromís de respectar les masses salarials pactades a través de la
negociació col·lectiva dels funcionaris i laborals del grup ajuntament i del
personal depenent d’instituts i patronats municipals, així com també dels
treballadors/es de les empreses municipals. En qualsevol cas, i en
compliment dels acords de la Junta de Portaveus (11/07/2008) garantir
que cap lloc de treball estructural de l’administració pública a dedicació a
temps complet sigui inferior als 1000€.
2- Priorització de les inversions productives (aquelles que generen
ingressos) i atenció prioritària a les politiques socials, de
formació/ocupació i educatives i del foment de la participació.
3- Supressió d’esdeveniments superflus (com per exemple la Trobada de
Reusencs fora Vila), o en tot cas canviar el plantejament de
l’esdeveniment per la sponsorització o l’establiment d’unes quotes
d’inscripció.
Denúncia del Conveni a la Fundació Rego i del projecte de l’Escola de
l’Aire, que haurà de trobar la seva viabilitat sense dependència del
finançament municipal.
Supressió de les subvencions atorgades al manteniment de les plantilles
professionals de clubs esportius de la ciutat i articulació de convenis per
al foment de l’esport de base.
Redimensionar El Mercadal, fomentant que s’accedeixi per via digital i
reduint la seva difusió en paper a un format i disseny bàsicament d’ordre
informatiu. Reducció del 15 % en les partides de publicitat.
Replantejament de la política editorial de l'ajuntament, cobrint les
necessitats comunicatives amb la mínima despesa possible.
Redefinició de les tasques de la policia local anant al compliment de les
ordenances municipals i abandonant funcions que dupliquen
competències d’altres cossos policials (per exemple agents antidisturbis)
o de simple lluïment (policia muntada).
4- En sintonia amb les decisions que està prenent el municipalisme català:
Reducció d'un 10% de la massa salarial dels càrrecs electes, així com
de les assignacions als grups municipals i, sobretot, eliminació total de
les dietes per assistències a reunions (assistències a plenaris...). Els
regidors de govern que participin en els consells d'administració de les
empreses en cap cas no podran percebre cap tipus d'emolument
complementari per aquesta assistència.
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5- Simplificació de l’organigrama municipal (supressió de les figures de
gerències d’àmbit). Ordenació dels trams salarials del personal directiu
vinculat a l’ajuntament o al seu hòlding empresarial tot establint un topall
màxim de 100.000 €/any. Aquesta mesura fa temps que la considerem
oportuna i respon a la necessitat de prestigiar la tasca dels polítics
exigint que assumeixin directament i amb plenitud les seves
responsabilitats.
6- En la línia d’oferir major transparència, reconversió de les subvencions
en contractes-programa o convenis. Proposem que l’actual registre únic
de convenis esdevingui també públic.
Reducció d’un 10% de la despesa lligada a les festes de ciutat (festes
majors de Sant Pere i Misericòrdia, cavalcada Reis, Carnaval, Tres
Tombs, Setmana Santa, Fira de Sant Jaume…)
7- Orientació del holding empresarial INNOVA a la venda de serveis a
municipis tercers (assessorament a d’altres municipis, gestió
d’equipaments, suport jurídic…) i sortida del capital social municipal del
projecte Shirota Functional Foods.
8- Conversió del Gaudí Centre en un centre d’equipament ciutadà (sala
d’actes, centre cívic del centre de la ciutat, sala d’estudis i/o
exposicions).
9- Replantejament de la gratuïtat del Transport Públic Municipal mitjançant
targeta daurada al col·lectiu de la gent gran amb criteris d’universalitat i
establiment de criteris de renda per a la bonificació del transport públic,
tal i com ja succeeix amb altres targetes com per exemple la targeta
jove.
10- Anàlisi de les despeses municipals eliminant aquelles que no són
prioritàries en l’entorn en que ens movem. A les empreses municipals,
eliminar tots aquells costos que provenen de despesa no vinculada
directament amb el seu objecte social.
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