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Les nances de
l’Ajuntament acaben
a la Sindicatura de
Comptes
Els comptes generals de l’Ajuntament de Molins
de Rei dels anys 2008 i 2009 han acabat a la Sindicatura de Comptes. La interventora municipal ha
realitzat un exhaustiu informe en el qual detalla tota
una sèrie d’irregularitats que l’han obligada a informar desfavorablement del compte general de l’any
2009 i per tant a hores d’ara encara no ha estat
aprovat denitivament.
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La interventora municipal és una funcionària de
l’estat que ha de vetllar perquè l’Ajuntament compleixi en matèria econòmica la legislació vigent. En
un informe de 23 pàgines ha detectat irregularitats en 9 àmbits: Modicacions pressupostàries,
Comptabilització del capítol de despeses de personal, Endeutament, Inventari, Comptabilització
d’operacions i ajustos de tancament, Tresoreria,
Contractació Pública Municipal, Sistema de Control Intern i Estabilitat pressupostària.
A aquesta llarga llista d’irregularitats cal sumar-li les
greus acusacions que realitza la interventora contra
l’equip de govern. En concret denuncia que la situació
en què es troba la Intervenció Municipal no respecta

la legalitat vigent per la manca de mitjans personals i
materials, la qual cosa ha provocat l’obstaculització
constant de l’exercici de les funcions de control intern.
També ha denunciat que en cap moment ha pogut
ostentar funcions de control del programa comptable SICAP, mentre que un càrrec de conança
com el Director de Serveis de l’Àrea d’Economia
i Serveis Generals gaudia d’un accés màxim tot
i que la legislació no ho permet en els casos dels
càrrecs conança designats pels partits polítics.
Des de la CUP ja hem anat denunciat en altres
ocasions com aquest equip de govern ha exercit una política de personal impròpia d’un govern
d’esquerres i què ha acabat en diverses sentències
judicials favorables als treballadors/es municipals.
Creiem que no es pot acceptar que en un ajuntament democràtic s’obstaculitzi de manera agrant
la tasca de la Intervenció Municipal ni de cap funcionari municipal ja que això afecta de manera directa a la transparència que ha d’existir en la gestió
de les nances de qualsevol administració pública.

2 exemples de sentències contra l’Ajuntament
33.262,08 € va pagar l’ajuntament a un treballador del COD Garcia Nieto per acomiadament improcedent.
5.317,50 € és la indemnització que ha determinat el Jutjat Social núm. 10 que haurà de pagar l’Ajuntament
per acomiadar improcedentment un professor de l’escola taller
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Continua la precarietat laboral al servei de neteja dels
equipaments municipals
Al ple municipal del 26 de maig va ser rebutjada per l’equip de
govern (IiE, ERC, CiU) una moció de la CUP que sol·licitava la
municipalització del servei de neteja dels equipaments municipals de la vila.
Aquest servei es va privatitzar fa anys i des de llavors s’han
repetit els conictes per la precarietat laboral existent, així
com per l’incompliment del plec de condicions que regeix el
servei per part de les empreses. Les treballadores de la neteja
cobren salaris d’uns 730 € nets mensuals a jornada completa, que contrasta amb els salaris superiors als 1.000 € de
qualsevol treballador/a municipal o superiors als 3.500 € en
el cas de l’alcalde o dels caps de llista d’ERC o CiU. També
cal recordar que aquesta legislatura van crear el lloc de treball
d’Assessora d’Alcaldia amb un sou de 3.300 €.
Els partits polítics que governen Molins de Rei en el seu programa polític tenen propostes com xar en 1.000 € el salari
mínim, però han demostrat un cop més que no son capaços
d’aplicar el programa allà on governen, i per tant garantir que
els treballadors/es municipals tinguin sous i condicions laborals dignes. Des de l’equip de govern van assegurar al ple que
no es podia portar a terme la municipalització per manca de
recursos, que sí que existeixen curiosament per pagar salaris
molt més elevats dels càrrecs polítics i de conança.
Per tot això des de la CUP seguirem al costat de les treballadores de la neteja i exigirem que tornin a formar part de la
plantilla de l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir que s’acabi
amb la precarietat laboral que pateixen i aconseguir un servei
de neteja de qualitat.
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El preu de sortida de la concessió del servei per part de
l’Ajuntament era de 1.823.275,86 € per un període de 3 anys.
Un informe municipal determina que els costos laborals son
de 1.794.148,81 €. En conseqüència, només queda un marge de 29.000 € per pagar els materials, la maquinària, despeses generals i obtenir-ne el beneci industrial. Per tant, el preu
marcat per l’Ajuntament deixa palès que les empreses que
vulguin gestionar aquest servei hauran de pagar els baixos
salaris que determina el conveni i ns i tot es podrien repetir
incompliments que ja s’han donat en el passat, en els quals
l’empresa, per tal d’estalviar-se diners, no feia les substitucions de les treballadores en baixa laboral. Tot plegat provoca
que s’hagi de fer la mateixa feina amb menys personal i acaba
repercutint en la qualitat del servei. Per aquest motiu el juny
de 2009 va haver-hi una vaga de les treballadores.
L’empresa adjudicatària ha guanyat amb una oferta de
1.768.577,58 € i assegura que durant els 3 anys només destinarà 544,78 € (0,03%) a despeses generals i beneci industrial. Tot indica que l’Ajuntament ha trobat una empresa que
treballa “per amor a l’art”... Que cadascú en tregui les seves
conclusions...

Comparativa de sous
Ivan Arcas (IiE)

3.960 €

Víctor Puntas (ERC)

3.660 €

Joan Ramon Casals (CiU)

3.660 €

Netejadora

730 €

La CUP ha convocat per segon cop el Certamen Millorem
Molins. Tal i com ens vàrem comprometre, donarem una part
dels diners que cobra el nostre regidor per subvencionar els
projectes de les entitats de la vila. El proper 6 d’octubre anunciarem els terminis de presentació de projectes a través de la
plana web i per carta a totes les entitats. Hi podran participar
totes les entitats de la vila i un jurat independent a la CUP
decidirà quins 2 projectes guanyaran els premis de 1.250 i
1.000 € respectivament.
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Per les persones aturades.
Als Països Catalans hi ha més de 1.400.000 aturats. El govern
del PSOE, amb el suport del PP i CiU, ja avisen d’una “possible” retallada o reducció de la quantia de les prestacions. La
Vaga General ha de servir per exigir la creació de llocs de treball
estables i amb condicions dignes, i per la protecció real de les
persones aturades, durant tot el temps en què no trobem feina.
Contra la Banca i la resta de culpables de la crisi. Assenyalem als culpables de la crisi i als que se n’estan beneciant…
Els bancs van rebre milers de milions d’euros dels fons públics, provocant el dècit actual, i que PSOE, PP, CiU, CEOE,
la UE i l’FMI han “solucionat” amb retallades de salaris i llocs
de treball, congelant les pensions i fent-nos pagar més impostos. Fa uns anys els bancs i la gran patronal es van fer
d’or amb l’especulació immobiliària, i ara es tornen a folrar
“deixant” els diners públics que havien rebut de l’estat, a les
mateixes institucions públiques, pujant els interessos que cobren als mateixos estats que els han nançat. Amb la Vaga
General hem de dir ben alt que aquí no falten diners, sinó
que sobren lladres (grans executius, diputats, assessors, alta
burocràcia política i sindical, militars, casa reial, etc.)
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Contra la Reforma Laboral i les retallades salarials
Dels més de 1.400.000 aturats reals que hi ha al nostre país,
prop del 60% han perdut la feina perquè no els van renovar
els contractes temporals. La crisi a l’estat espanyol ha creat
un efecte fulminant sobre les xifres de l’atur perquè una gran
part de la població té contractes temporals, que no costen res
als patrons. Aquests contractes s’instauraren per “lluitar contra
l’atur”. Després, com que la temporalitat era molt alta, van dir
que s’havia d’abaratir l’acomiadament per “crear” més contractes indenits. Però la precarietat i l’acomiadament cada vegada
més barat no han reduït l’atur ni la temporalitat, sinó que no fan
més que augmentar-les. Amb la Vaga General exigim posar  a
les agressions als drets laborals, exigim treball estable i digne.
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Per fer front a tot el que ens vindrà
Els mercats nancers i els seus dos principals servidors, el
Fons Monetari Internacional i la UE segueixen exigint nous
ajustos, i tornen a demanar la jubilació als 67 anys. Amb la
Vaga General hem de generar la màxima pressió possible per
tirar enrere la Reforma Laboral i les retallades de drets i salaris.
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Per la justícia social, la dignitat, la solidaritat i la llibertat
Les polítiques dels governs que patim no es decideixen pels
resultats electorals. Els que realment governen no es presenten a les eleccions. Els mercats nancers, la seva especulació
i les obscures agències que valoren la solvència dels estats
són les que imposen les polítiques que ens fan, amb el suport
de les institucions europees. La Vaga General ha de servir
per reivindicar la democràcia i la sobirania del nostre poble
i decidir unes polítiques a favor dels interessos de la majoria
treballadora, no dels rics i els poderosos.

Política Municipal

10 raons per anar a la Vaga
General el 29 de Setembre
Per començar a trencar les nostres cadenes.
Bona part dels mitjans de comunicació (propietat de bancs i
grans multinacionals o de les institucions públiques al seu servei)
ens presenten la crisi com si fos una “catàstrofe natural”, davant
la qual diuen que tots hem de resignar-nos i apretar-nos el cinturó. La Vaga General els dirà ben clar que ja estem farts de les seves mentides i que exigim que els culpables comencin a pagar.
Per avançar en la Unitat Obrera i Popular.
Les direccions dels sindicats “institucionals” i les seves burocràcies no han fet res més que portar endavant una dinàmica
de “diàleg i pau social”, sense consultar en cap moment al
conjunt dels i de les treballadores, afavorint la desmobilització,
i per tant tots els atacs que estem patint. La Vaga General ha
de signicar el primer pas de l’escalada de mobilitzacions,
organització i participació activa de totes les persones treballadores, sumant col•lectius de base, seccions sindicals,
associacions culturals i de veïns, etc., per avançar en la construcció de la Unitat Popular, i poder aturar, totes i tots junts,
els atacs del govern estatal i autonòmic.
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Perquè tot el que està passant no s’arreglarà votant ni
PP, ni PSOE, ni CiU, etc.
Els que ens governen no fan més que repetir-nos que l’única
funció democràtica que tenim les persones treballadores és la
de pagar els impostos (que els rics no paguen), votar cada 4
anys i si no ens agraden els resultats, canviar el nostre vot en
les següents eleccions. Amb la Vaga General hem de recuperar el camí de la mobilització, i demostrar als poderosos que
el poble treballador, unit i en moviment, podem aconseguir
recuperar tot el que ens han pres.
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Per començar a mobilitzar-nos i augmentar el nivell de
resposta i organització obrera i popular.
La Vaga General convocada per al 29 de Setembre és una
oportunitat excel·lent per trencar amb la passivitat i la por;
aixecar un mur de solidaritat que colze a colze ens porta a rebutjar tots els atacs dels governs i patronals contra els nostres
drets laborals i pel futur de les nostres famílies.
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Per avançar i preparar la Vaga General a totes les nostres comarques, superant les fronteres dels estats espanyol i francès.
Cada vegada és més evident que l’estat espanyol està en fallida, i que les persones treballadores de la nostra terra no estem fent res més que pagar els plats trencats de la incompetència de l’espanyolisme més recalcitrant i de l’autonomisme.
Amb la Vaga General hem de començar a estendre la resposta a tots els Països Catalans, avançant així en el camí del
nostre alliberament complet, com a persones, com a classe
oprimida i com a poble ocupat.
Coordinadora Obrera Sindical – COS
Sindicat per l’alliberament de gènere, de classe i nacional
info@sindicatcos.cat / www.sindicatcos.cat

EL 29 DE SETEMBRE TOTES I TOTS ALS CARRERS!! VAGA GENERAL!!
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Punt
d’Informació
Laboral
(PIL)
Pas enrera
en la regulació de les Antenes de Telefonia
L’equip de govern ha decidit rebaixar considerablement les
condicions per les quals les companyies de Telefonia poden instal·lar les seves antenes. En l’aprovació inicial del Pla
d’Antenes s’havien previst unes zones d’exclusió, que ja
des de la CUP consideràvem insucients, però que ara han
desaparegut a l’aprovació provisional i per tant, es podran
instal·lar antenes a qualsevol indret de la vila.
L’ajuntament ha tornat a cedir davant les al·legacions de les
companyies telefòniques en lloc de continuar justicant la necessitat de crear zones d’exclusió total. No és una novetat
aquesta desídia municipal, ja que durant anys la Regidoria
d’Activitats no sabia ni on estaven ubicades aquestes antenes
i moltes d’elles estaven col·locades il·legalment i no pagaven
la taxa corresponent. Sense la pressió veïnal de la Plataforma
contra les Antenes aquest equip de govern no hauria mogut
un dit i tot i així, per desgràcia, no han arribat al fons de la
qüestió. Un cop més han guanyat les poderoses companyies
telefòniques davant la por del tripartit molinenc.

La CUP ha engegat amb el suport de la COS el Punt
d’Informació Laboral, que donarà suport i assessorament legal gratuït a totes les persones que s’hi apropin
i sol·licitin el servei.
Un membre de la COS serà la persona encarregada d’oferir
aquest servei, que a més, facilitarà informació i formació sobre temes sindicals, convenis col·lectius, conictes o serveis
de mediació, etc.
Tot això es farà al despatx de la CUP a l’Ajuntament i properament anunciarem l’horari concret del servei, que començarà a
funcionar a partir de meitat d’octubre.

La Tarifa de
l’Aigua augmenta en un
5%
Un any més la Tarifa de l’Aigua a la nostra vila augmentarà
molt per sobre de l’IPC interanual. A partir del juliol de 2010
patim un increment del 5%. Des de la CUP vam votar en contra perquè entenem que els molinencs i molinenques estem
pagant els benecis de l’empresa privada que gestiona el Servei d’Aigües.
Un cop més la privatització d’un servei públic ha provocat que
cada any s’incrementin les tarifes molt per sobre de l’IPC ja
que, entre altres motius, l’ajuntament no té un control directe
dels comptes del servei. L’equip de govern ha tornat a caure
en contradicció amb els seus companys de partit (ICV i ERC)
a Martorell, que es van oposar frontalment a la privatització
del servei fa pocs mesos. A Molins de Rei, per desgràcia, el
govern municipal aposta per la privatització dels serveis i això
ho acabem pagant amb uns preus més alts.

Contacta amb la CUP
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Per qualsevol dubte, suggeriment
o queixa adreça’t a nosaltres:
Plaça Catalunya núm. 1
molins@cup.cat
615.603.425

