
Moció de l’AUP, VxR, Cs i ERC davant la situació d’emergència i crisi - Per la 
reducció de les partides destinades a retribucions de càrrecs electes, despeses 
protocolàries i de representació institucional.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Vivim una situació greu de crisi social, econòmica, ambiental i sanitària, que ha explotat amb 
força arrel de les conseqüències de la pandèmia provocada pel COVID19. La situació actual de 
confinament i semiaturada de l’activitat econòmica té un impacte greu en la vida de totes les 
persones, que s’allargarà en el temps.  

És per això que totes les administracions estan prenent mesures per a pal·liar aquesta situació.               
Entre les diferents administracions, l’Ajuntament com a institució més propera a la ciutadania             
està suportant molta responsabilitat per a gestionar les ajudes i implementar mesures que             
ajudin a sostenir la vida de la població, el què requereix una gran inversió en recursos                
econòmics i humans.  

Una via per a obtenir fons és alliberar o redistribuir les partides pressupostàries, per a ser                
destinades a les situacions de carència i necessitat, a la dinamització de la vida econòmica i                
cultural del municipi, a la cohesió social, o a l’educació.  

Les despeses associades a retribucions de càrrecs electes i personal assessor, de            
representació institucional o de protocol, poden ser reduïdes sense afectar les polítiques de             
l’Ajuntament, a la vegada que garantint uns sous dignes a les persones que ostenten aquests               
càrrecs.  

Els diferents partits que conformem el Ple Municipal tenim propostes pròpies i sovint divergents              
entorn l’organització del cartipàs municipal, i especialment pel què fa a les retribucions i a               
l’existència, quantitat i salari dels càrrecs de confiança.  

Cada inici de mandat es produeix debat sobre aquesta qüestió. Avui però, amb la crisi               
generada per la pandèmia global de la Covid19, els grups que subscrivim aquesta moció              
manifestem la necessitat urgent d’arribar a un consens que permeti reduir aquestes partides             
pressupostàries, i que s’adapti a la vegada a l’actual situació de contractació de càrrecs ja               
formalitzada. 

És per això que es proposa aquest text de consens, que recull una rebaixa salarial               
generalitzada per càrrecs electes i persones assessores. Aquesta rebaixa no es concreta, ja             
que els quatre grups municipals signants entenem que caldria pactar-la i treballar-la amb el              
govern de PSC i ECP.  

 

És per tot això que proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents  

ACORDS 

1. Instar al govern a una revisió del cartipàs municipal, per tal de rebaixar els salaris de 
tots els càrrecs electes pel període 2020-2023, així com dels càrrecs d’assessor/a de 
govern i grup municipal. 

2. Reduir almenys durant el període 2020-2023 les despeses de representació institucional 
i protocol. La quantia hauria d’arribar a un 50% del cost actual. 
 

3. Els imports alliberats d’aquestes partides seran destinats a mesures de pla de xoc social 
davant la crisi.  



 


