
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Roger Cerdà i Boluda, portaveu del Grup Municipal Socialista de 

l’Ajuntament de Xàtiva, de conformitat amb el que estableix el R.O.F., 
presenta al ple per a la seua aprovació, si procedeix, la següent,  

 
MOCIÓ 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
El passat 20 de maig el Consell de Ministres va aprovar el Real Decret Llei 

núm. 126 per el que s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit 
públic. En dit decret, entre altres coses, s’estableix la reducció dels salaris dels 
funcionaris públics amb l’objectiu de disminuir en un 5% el conjunt de la massa 
salarial de les entitats públiques.  

 
En eixe sentit, i com a mesura exemplaritat, el govern va decidir 

disminuir el salari dels càrrecs polítics en un porcetatge més elevat que el dels 
funcionaris. De fet, el salari tant del President del Govern com dels Ministres 
s’ha vist reduit en un 15%. 

 
Posteriorment a açò, la Comissió Executiva de la Federació Espanyola de 

Municipis i Provincies (FEMP) va decidir per unanimitat recomanar a tots els 
Ajuntaments, Diputacions, Consells i Cabildos Insulars l’aplicació de la reducció 
que s’havien aplicat els membres del govern per als salaris dels Alcaldes/esses i 
Presidents/es, Regidors/es, Diputats/des i Consellers/es, així com alts càrrecs 
dels Governs Locals.  

 
Aquests fons que s’estalvien les administracions en salaris dels seus 

responsables polítics han de dedicar-se a allò que marca el esmentat Real 
Decret – Llei núm. 126. És a dir:  

a) Sanejar el romanent de tresoreria derivat de la darrera liquidació si 
este va ser negatiu. 

b) Disminuir el nivell d’endeutament a llarg plaç. 
c) Finançament de inversions 
d) Si no resulten d’aplicació els apartats a) o b), els recursos no aplicats 

en el propi exercici al finançament de inversions, es destinaran en successius 
exercicis a les finalitats establertes en els apartats a), b) i c), amb el mateix 
ordre de prelació, fins a la seua total aplicació.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 El nostre grup municipal entén que, donada la situació actual, les 
recomanacions fetes per la FEMP han de aplicar-se també al nostre consistori. 
Però en el cas concret que ens ocupa, no podrem perdre de vista que el 
sistema de retribucions aprovat per l’equip de govern porta a que la major 
despesa es genere com a conseqüència de les indemnitzacions que rebem els 
regidors per assistència als òrgans de col·legiats. De fet, l’any passat aquestes 
indemnitzacions per assistència suposaren el 68,5% dels quasi 300.000€ que es 
destinaren a òrgans de govern. 

 
A la vista d’aquesta situació, i com a mesura exemplaritat, entenem com 

a necessària una reducció important d’aquesta despesa. Dita reducció deuria 
afectar a la quantia de les indemnitzacions per assistència a òrgans de govern i 
complementar-se amb l’eliminació de les indemnitzacions per assistència a 
altre tipus d’òrgans de caràcter de coordinació i no decisoris. 

 
Per tot el anteriorment exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament de 

Xàtiva la següent 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Aplicar l’acord de la FEMP seguint els criteris que aquest marca als 

regidors amb dedicació exclusiva de l’Ajuntament així com al personal de 
confiança contractat.  

  
2. Reduir en un 15% la quantia de les indemnitzacions per assistència als 

Plenaris, Juntes de Govern Local i Comissions Informatives. 
 
3. Reduir en un 15% la quantia de les indemnitzacions que rebem els 

diferents grups polítics representats al nostre consistori. 
 
4. Eliminar les indemnitzacions per assistència a les Juntes de Portaveus i 

a la Junta de Seguiment donat que aquest són òrgans de coordinació, no 
decisoris. 

 
5. Tal i com marca el Real Decret Llei núm. 126, destinar la quantia 

estalviada a la reducció del endeutament a llarg termini del nostre 
Ajuntament.  

 
En Xàtiva, a 2 de juny de 2010.- 

 
 
 
 

 
 
 

Roger Cerdà i Boluda 
Portaveu Grup Municipal Socialista 

 
 

Il·lm. Sr. Alcalde - President de l’Excm. Ajuntament de XÀTIVA 
 


