A tots i a totes ens agradaria que el nostre sou fos decidit entre els propis companys de feina, en una reunió on hi
fóssim tots i decidíssim pujar la nostra retribució en funció de la responsabilitat que assumim i del temps que hi
dediquem. Però tan sols els polítics professionals poden fer-ho.
A Molins de Rei va ser una de les primeres decisions del nou equip de govern el juny de 2007. Els sous dels
polítics i grups municipals van augmentar entre un 34 i un 128 % gràcies als vots a favor d’IiE, ERC, CiU i PSC.
Pensem que els sous dels polítics no han de pujar per moltes raons:

-

-

-

Perquè els diners del pressupost municipal no permeten endegar gaires projectes i sí, en canvi, permeten
pujar el sou dels regidors i l’alcalde. Hem de tenir en compte que la principal font de despeses dels
diners de l’Ajuntament són els sous del personal (entre els quals, és clar, els dels representants polítics),
que representaran 11,5 milions d’euros aquest 2008, un 41% sobre el total del pressupost municipal. Les
despeses en salaris i seguretat social dels polítics i dels 7 càrrecs de confiança representaran 1.303.000 €
aquest 2008.
Perquè s’ofereix una imatge corporativista i poc honorable de la política municipal. Així, els mateixos
polítics que després simulen defensar projectes diferents tenen un comú denominador: acordar
unànimement la pujada de sous. Aquest és un dels elements que provoquen el tant analitzat
“distanciament de la gent” envers la política.
Perquè pensem que la política no ha de quedar en mans de “professionals” que visquin d’ella. Un
representant polític, en el sentit republicà del mot, ha de ser-ho per voluntat de servei al poble, i per
aquesta raó el seu càrrec ha de ser revocable i els seus ingressos han de ser els que es derivin de la
inversió de temps, com qualsevol altre treballador o treballadora. S’han d’ajustar a la mitjana dels sous
de les classes populars catalanes. Els sous suculents són el principal incentiu per la creació de polítics
acomodaticis i sense projecte.

No estem en contra dels sous dignes per a la gent que fa bona feina. Però entre aquesta consideració i l’augment
del qual estem parlant hi ha molta distància. Per això, el que proposem és que els sous tornin a ser els que eren
abans de l’increment del mes de juny, tan sols reajustant-los anualment segons el barem de l’IPC.
Paradoxalment el conjunt de treballadors i treballadores de l’Ajuntament han perdut poder adquisitiu en els
últims anys ja que no se’ls hi aplicava l’IPC Català (que sempre és més alt que l’IPC de l’estat espanyol) mentre
que a les ordenances municipals se’ls hi aplica l’IPC Català o els polítics s’augmenten més d’un 35% els sous.
Perquè aquesta reivindicació tingui més força cal que tots i totes signem i demostrem que som molta gent que no
estem d’acord amb l’augment abusiu dels sous dels polítics de Molins de Rei.

Consulta quins dies i a quins llocs pots signar a la plana web www.molins.cup.cat

