
GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS PER MUSEROS

Andreu  Collado  i  Garcia  i  Víctor  Xercavins  i  Garcia,  regidors  del  Grup  Municipal  BLOC-
Compromís, fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua
aprovació, la següent

MOCIÓ PER APLICAR  L’ELIMINACIÓ DE LA PAGA DE NADAL I LA

REDUCCIÓ DEL 5% DE LES RETRIBUCIONS ALS REGIDORS DE

L’AJUNTAMENT DE MUSEROS

                              EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de l’Estat ha fet recaure gran part del pes de la contenció en la despesa corrent de
les  administracions  en el  funcionariat.  Des  de fa  temps,  s’aplica  una  reducció  del  5% de
mitjana a tots els funcionaris públics, que s’afegia a la congelació dels salaris, cosa que ha fet
que els seu poder adquisitiu real s’haja vist molt reduït des d’aquell moment. 
L’11 de juliol, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar que, a més, la
paga de Nadal de 2012 no la cobrarien, juntament amb els alts càrrecs públics.

En BLOC-Compromís sempre hem defés que els  càrrecs públics  han d’estar  degudament
retribuïts per a evitar que només es puguen dedicar a la gestió pública els que tenen una font
d’ingressos  o  un  patrimoni  que  els  pot  permetre  dedicar-se  sense  cap  contraprestació
econòmica.  Ara  bé,  també  hem  defés  sempre  que  els  càrrecs  públics  en  general,  i
particularment els que tenen responsabilitat de gestió i de govern, han de donar exemple i no
quedar  al  marge  del  que  s’aplica  als  seus  administrats  i,  més  directament,  als  seus
treballadors. En l’actual moment que vivim, de descrèdit dels polítics i la desafecció de la gent
cap a la política, els càrrecs públics han de fer de la solidaritat i l’exemplaritat un pilar sobre el
qual recuperar la confiança de la gent en la democràcia i la participació política. 

PROPOSTA D’ACORD

Per tot el que hem exposat, el grup municipal BLOC- Compromís, proposa, per al seu debat i
votació, els acords següents:

1. Aplicar la supressió de la paga de Nadal a l’alcaldia, amb dedicació exclusiva.
2. Aplicar la supressió de la paga de Nadal a tots els regidors amb dedicació parcial.
3. Rebaixar en un 5% les retribucions dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Museros.
4. Rebaixar en un 5% les retribucions dels regidors de l’Ajuntament de Museros per

assistència als plens i comissions.
5. Rebaixar en un 5% les assignacions als grups polítics de l’Ajuntament de Museros.

                                                                                                 Museros, 14 de setembre de 2012
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