MOCIÓ PER LA REPROVACIÓ DE L’ALCALDESSA DE RUBÍ PER
L’INCOMPLIMENT DEL SEU COMPROMÍS ELECTORAL DE NO COBRAR
DIETES D’ALTRES ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALS

Els Grups Municipals VR, ERC-AM, AUP-CAV- PA, ICV-E I PDECAT, d’acord
amb el que estableix l’article 13 del Reglament Orgànic Municipal, presenten la
següent moció per escrit per via correu electrònic, per a la seva votació i
adopció al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En la passada campanya electoral, la Sra. Ana María Martínez es va
comprometre com a candidata a l’alcaldia de Rubí, marcant distàncies amb
l’alcaldessa anterior, Carmen García, a no cobrar dietes d’altres
administracions: “renunciaré a qualsevol sou que no sigui el d’alcaldessa, el
que es fixi al ple municipal i suposi el sou d’alcaldessa [...] Ana Maria Martínez
cobrarà com Alcaldessa i res més”, va dir en roda de premsa.
Davant de la dimissió com alcalde de Terrassa del Sr. Jordi Ballart, i la
dimissió, per tant, com a diputat a la Diputació de Barcelona, la senyora Ana
María Martínez ha ocupat el seu lloc, i està cobrant les dietes que li
corresponen com a diputada, per assistència als plens i a comissions
informatives, malgrat que va prometre en campanya electoral que hi
renunciaria. Cal dir que les assignacions per assistència efectiva a Plens són
de 858,50 euros, i per assistència efectiva a les Comissions informatives i de
seguiment i a la Comissió Especial de Comptes és de 393,30 euros (màxim
dues al mes), el que pot suposar unes assignacions en dietes
d’aproximadament vint mil euros anuals, a sumar al seu sou d’alcaldessa.
Com que entenem que una promesa electoral d’aquestes característiques, no
pot ser obviada, passats dos anys de mandat, per ser un frau als electors que
van donar el seu suport i la seva confiança a la Sra. Martínez, es proposa al Ple
l’adopció dels següents

ACORDS

1- Instar a la Sra. Martínez a renunciar al cobrament de dietes de la
Diputació de Barcelona.

