Moció per rebaixar les retribucions i dietes de la classe política del
Masnou
Venen temps difícils i de ben segur a moltes persones se'ls hi demanaran esforços i
sacrificis per superar la crisi econòmica i social que provocarà la COVID-19. Així
mateix, l’Ajuntament necessitarà trobar nous recursos econòmics així com també
establir on posa l'accent de la despesa tenint en compte els recursos de què ja
disposa. En aquest context, es torna més urgent que mai adaptar les retribucions i les
dietes de la classe política a aquesta nova realitat i així alliberar recursos econòmics
necessaris per fer front a la nova situació.
Tenint en compte això, proposem al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents
acords:
1. Proposar una rebaixa del deu per cent pel que queda d’any 2020 i el 2021 dels
sous de govern, de les dietes dels regidors sense dedicació tant del govern
com de l’oposició, de les retribucions del personal eventual que actua en
qualitat d’assessor o assessora dels grups municipals i de la cap de gabinet
d’alcaldia, així com suprimir el total les quantitats destinades al funcionament
dels grups municipals durant el mateix període.
2. Destinar aquest estalvi a la lluita contra els efectes socials i econòmics derivats
de la COVID-19.
3. Crear un grup de treball on hi siguin presents tots els grups municipals per
determinar a quines actuacions concretes anirà destinat l’estalvi que generarà
les mesures adoptades en l’acord primer. El present grup també treballarà per
determinar quines son totes les actuacions que l’Ajuntament ha de dur a terme
d’ara en endavant per lluitar contra els efectes socials i econòmics derivats del
COVID-19 i definir quines quantitats son necessàries per aquestes actuacions,
a efectes de determinar si les mesures de l’acord 1 son suficients o han de ser
modificades. Aquest grup de treball serà constituït i tindrà la primera reunió
(telemàtica) en un termini no superior a 10 dies des de l’aprovació de la present
moció.
4. Revisar el primer acord d’aquesta moció al Ple ordinari del novembre de 2021.
5. Informar a la ciutadania d’aquests acords pels mitjans habituals.
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