
BAIXADA DE SALARIS DELS REGIDORS i REGIDORES  

L’Equip de Govern del PSC arriba amb un any de retard 
 

Ara fa més d’un any, degut a la crisis ja existent, 
ADA va presentar una moció demanant la baixada de 
salaris dels regidors/es i les aportacions als grups 
municipals. El nostre objectiu era disposar d’una quantitat 
de recursos econòmics extra per destinar a allò que es 
cregués prioritari. 

  
L’Equip de Govern, però, no va donar suport a la 

proposta i amb la seva majoria absoluta va quedar 
tombada la moció. 

 
A més, en aquell moment se’ns va dir populistes, 

temeraris, oportunistes i, en concret, l’Equip de Govern del 
PSC ens va acusar de fer demagògia i de què el que 
proposàvem era, en paraules textuals, la “xocolata del 
lloro”. Cal dir que, el PSC, setmanes abans, havia 

presentat una moció congratulant-se de la decisió presa 
pels treballadors de SEAT de congelar el seu salari per 
salvar el seus llocs de treball. Però, és clar, tocar les seves 
retribucions com a polítics ja no era un tema per 
congratular-se. 

 
També se’ns va dir que aquesta qüestió s’havia de 

discutir en els Pressupostos, cosa que, evidentment, no es 
va fer. Però ADA i la resta de grups de l’oposició, així com 
molts veïns i veïnes,  ja estem acostumats a que sobre el 
paper diguin que sí a les propostes, per desprès no fer res. 

 
  Des d’Alternativa d’Abrera volem deixar clar 
que estem en contra de la decisió de congelar les 
pensions i en contra de la retallada de sous als 
treballadors i treballadores, ja siguin laborals o 
funcionaris. 
 

Ara bé, per coherència i solidaritat amb els 
pensionistes i treballadors afectats i degut a les actuals 
circumstàncies econòmiques, hem donat suport, en el 
darrer Ple municipal, a una proposta similar a la que va 
presentar ara fa un any el nostre grup ADA, de reducció de 
les retribucions dels regidors/es. I aquesta vegada ha 
acabat sortint endavant amb els vots de tots el grups inclòs, 
ara sí, l’Equip de Govern. 

 
Ens alegrem de què, ja sigui per convenciment 

propi o perquè l’hi han “suggerit” des d’altres instàncies, 
ho vegin de diferent manera, encara que sigui amb un any 
de retard. Com sol dir-se "más vale tarde que nunca". 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


