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COMUNICAT DE PREMSA 
 

30 de novembre de 2020 
 

Veïns per Rubí considera insuficient un pressupost 

continuista per 2021 en una situació d’emergència 

 
El grup municipal de Veïns per Rubí, una vegada disposem de l’expedient del 
pressupost de 2021 que portarà el govern al Ple municipal, considera que es 
presenten uns comptes continuistes i insuficients davant de la situació 
d’emergència sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia. 
 
El pressupost en acció social només s’incrementa en un 2,5%, quan moltes 
famílies de manera sobrevinguda han reduït els seus ingressos i s’han vist 
obligats a demanar ajuda, i des de Serveis Socials són derivats a entitats 
d’ajuda per a les persones més vulnerables de la nostra ciutat, entitats que 
estan desbordades davant de la situació, en lloc de donar una resposta 
directa com a institució. 
 
El programa de comerç veu reduït el pressupost un 14%, en uns moments on 
la seva situació és molt crítica, després del tancament degut al confinament 
del mes de març, i les posteriors restriccions en restauració i en centres 
d’estètica més recents. Hem de recordar que el pressupost de 2021 no 
contempla cap nova línia d’ajuts a fons perdut, com havíem demanat des del 
grup municipal de VR en una moció presentada en el ple de novembre. 
 
Veïns per Rubí ja va manifestar en el ple extraordinari del mes d’abril sobre 
l’estat de la ciutat davant la Covid-19, que s’havien de reduir totes aquelles 
partides pressupostàries no essencials pel funcionament de la nostra ciutat i 
prioritzar les despeses per lluitar contra la desigualtat, la pobresa i l’impuls 
econòmic de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms. Entenem que 
aquest pressupost no recull aquestes demandes. 
Entenem que programes com el de festes populars, o acció institucional i 
comunicació, tenen marge per reduir les despeses previstes, així com 
qualsevol altra despesa no essencial.  
 
Respecte a la novetat d’aquest pressupost on, a través d’un préstec bancari, 
s’anuncia una sèrie d’inversions previstes per aquest mandat, volem 
expressar els nostres dubtes: d’entrada és una bona notícia que des del 
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govern de Madrid es retirin restriccions a la gestió econòmica dels 
Ajuntaments, però d’altra banda, veiem com una part important d’aquestes 
inversions no estan madures, i la planificació no és creïble. 
 
El nostre grup municipal no podrà donar suport a un pressupost que no té en 
compte la situació d’emergència que viu el nostre municipi degut a la Covid-
19, i que presenta unes inversions amb una manca de planificació realista. 
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