PROPOSTA D’ACORD DEL PARTIT MUNICIPALISTA NOU HORITZÓ DE SITGES A
l'AJUNTAMENT DE SITGES, PER REDUIR UN 20 PER CENT L’ASSIGNACIÓ
ECONÒMICA DELS CARRECS ELECTES I PERSONAL EVENTUAL, JA SIGUI PER
ASSISTÈNCIES O PEL SOU DE LA SEVA DEDICACIÓ.

En el context de la crisi social i econòmica que ha generat i generarà la pandèmia de la
COVID-19, totes les administracions estan prenent mesures per a pal·liar aquesta situació.
Entre les diferents administracions, l’Ajuntament com a institució més propera a la
ciutadania està suportant molta responsabilitat per a gestionar les ajudes i implementar
mesures que ajudin a sostenir la vida de la població, el què requereix una gran inversió en
recursos econòmics i humans.
EL PARTIT MUNICIPALISTA NOU HORITZÓ DE SITGES considera que reduir el sou dels
regidors per destinar-lo a fer front a la pandèmia del coronavirus, és el mínim que es pot
esperar de nosaltres , i pensem que estem en la obligació de ser exemple de solidaritat en
aquesta situació de crisi sanitària, econòmica i social.
La durada d’aquesta proposta es planteja fins a final de mandat i no només mentre duri
l’estat d’alarma; les previsions dels experts alerten d’una crisi que serà pitjor a la del 2008
i que es calcula que ara també necessitarem mes d’un any per adreçar la situació.
Amb la reducció que es proposa fins a final de mandat, es preveu estalviar un total de més
de 250.000 euros.
Per tots aquests motius, el partit municipal NOU HORITZÓ DE SITGES proposa al Ple de
l’Ajuntament , l’adopció dels següents
ACORDS
1. Aprovar amb efectes de l’1 de desembre de 2020 i fins al final de mandat, una
reducció d’un 20 per cent de l’assignació econòmica dels càrrecs electes i personal
eventual, ja sigui per assistències o pel sou de la seva dedicació.
2. Modificar l’annex núm. 3 de les Bases d’execució del Pressupost 2020, d’acord amb
el disposat a l’acord anterior.
3. Aplicar també aquesta reducció en els pressupostos dels propers exercicis de 20212022-2023.
Sitges a 7 de novembre de 2020

