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Prec:   

Assignacions i retribucions dels membres electes i dels càrrecs de confiança 

La Candidatura d’Unitat Popular de Martorell hem analitzat les retribucions als membres electes 

aprovades el passat 22 de juny al ple extraordinari. 

Aquest anàlisi ens ha portat a la conclusió que aquests retribucions son excessives, el perquè 

d’aquesta afirmació és que partint de la base que els salari mitjà brut anual al Principat es de 

23.851€; i que la gran majoria de la classe treballadora esta per sota d’aquest salari- la regidora en 

règim de dedicació exclusiva gairebé el duplica (39.151€ bruts/anuals - 14 pagues). 

Les regidores en règim de dedicació parcial de 35 i 32 hores mensuals, se’ls hi ha assignat unes 

retribucions 3 vegades superiors al que percebria una persona amb el salari mitjà i la mateixa 

dedicació.  

 Salari Regidora Salari mitjà 

35 hores 13.792€ bruts/anuals 4.472€ bruts/anuals 

32 hores 12.756€ bruts/anuals 4.088€ bruts/anuals 

(14 pagues) 

No ens atrevim a fer la comparativa amb el vergonyós i humiliant sou mínim interprofessional, ja 

que aquest es de 8.981,84€ bruts anuals (14 pagues). Al mes amb una dedicació de 160h 

mensuals son 641.40€, les regidores tenen una retribució de 455,43€ per ple (mensualment) per 

una dedicació menor a 25h mensuals. 

Si sumem totes aquestes retribucions la despesa es de 236.307,33€; tenint en compte que només 

son dues de les diverses que hi han entre sessions de comissions, juntes de govern, patronat, 

dietes, ... i que fan augmentar la despesa. 

També ens oposem als càrrecs de confiança que augmenten la despesa amb uns sous alts 

(aprovats el 14 de juny, Cap de premsa i de comunicació - 50.207,92€ i Cap de Gabinet de 

l’Alcaldia – 43.305,88€ / ambdós càrrecs sumen 93.243,80€ ) i a més a més solen ocupar càrrecs 

innecessaris i tasques per als quals no se’ls ha avaluat la seva capacitat de realitzar (al contrari de 

la resta de treballadores) i escollits com a tracte de favor de ser qui son i propers a qui governa. 

La CUP de Martorell amb aquest anàlisi i defensant la no professionalització de la política 

municipal i el no enriquir-se a través de la política (ja que cada regidora té la seva professió per 

la qual cobra un sou com totes les treballadores). 

Fem el següent prec/pregunta: 

“Que el ple accedeixi a fer una revisió de les assignacions i les retribucions dels membres electes i 
dels càrrecs de confiança, i que aquestes es corresponguin amb el sou mínim interprofessional; i, 
que en qualsevol cas, es prengui un compromís institucional al respecte de l’apujada d’aquest 
salari mínim interprofessional.” 

 


