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PREDICAR AMB L'EXEMPLE ? 
 
L'any 2014 s'inicia amb una nova retallada de l'equip de govern del 2,2% als 
treballadors/es municipals. En canvi, les retribucions dels responsables 
polítics durant l'any 2013 s'han incrementat un 22% respecte el 2012.  

 
Encetem el 5è any de retallades i congelacions per a la funció pública. En número rodons, 
retallades pures i dures, i congelacions, acumulen un 28% pèrdua de poder adquisitiu dels 
treballadors/públics de l'administració local. A Cubelles, a més a més, l'equip de govern ha 
decidit incrementar aquest percentatge en un 2,2% amb la supressió dels dies de 
conciliació familiar.  
 
En aquesta conjuntura de retallades i situació de crisis que afecta a la societat, com hauran 
actuat els responsables polítics de la corporació?  
 
Doncs lluny de donar exemple i ajustar-se el cinturó en les serves retribucions, ens trobem que 
si l'any 2012 les retribucions als càrrecs polítics electes van ser de 134.672,00€ a l'any 

2013, aquesta quantitat s'ha incrementat en un 22,43% fins arribar als 164.882,00€1.  

 
Sense oblidar, que aquestes quantitats no inclouen els sous dels responsables polítics 
amb dedicació exclusiva (uns 115.000€ l'any 2012 i 80.000€ l'any 2013, sense comptar 
seguretat social) ni tampoc les dietes dels responsables polítics. 
 

                                                
1 Font: Ajuntament de Cubelles: Retribucions càrrecs electes. Imports bruts als que s'aplica les corresponent retenció.  
 http://www.cubelles.cat/ajuntament-seu-e/informacio-oficial/retribucions-carrecs-electes.htm  
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Recentment l'actual equip de govern ha sol·licitat formalment a la secció local que rectifiquem el 
contingut del CATACCRAC Cubelles núm. 13, per considerar que el seu contingut no és 
adequat i sobrepassa alguns límits. Des de la secció local s'havia reproduït pràcticament de 
forma literal el contingut del mateix CATACCRAC que van realitzar els companys/es de la 
secció de l'Agència Tributària de Catalunya i difós a nivell de tots els treballadors/es de la 
Generalitat de Catalunya. Probablement les formes d'aquell CATACCRAC i alguna de les 
frases, podria interpretar-se, de manera equivocada com un acusació d’un fet delictiu i 
atribuïble als nostres responsables polítics per l'expressió "en definitiva dels millors 
"administradors" en el sentit ad manus traere, és a dir, endur-se quelcom a les mans (després 
d'haver-les ficat a la butxaca de tercers, és clar)" i, que considerem com no adequat. 
 
Per aquest motiu, rectifiquem i corregim el seu contingut públicament.  
 
On diu:  
 
"I és que els responsables polítics municipals que prometien una bona gestió de personal, la 
modernització de l'administració o aprovar una catalogació, com ha quedat demostrat, són els 
responsables polítics dels incompliments sistemàtics, de la manca de diàleg i de la imposició, 
dels millors malpagadors, dels millors retalladors de drets laborals, socials i familiars dels 
treballadors/es municipals, en definitiva dels millors "administradors" en el sentit ad manus 
traere, és a dir, endur-se quelcom a les mans (després d'haver-les ficat a la butxaca de tercers, 
és clar).” 
 

hauria de dir,  
 

" I és que els responsables polítics municipals que prometien una bona gestió de 
personal, la modernització de l'administració o aprovar una catalogació, com ha quedat 
demostrat, són els responsables polítics dels incompliments sistemàtics, de la manca de 
diàleg i de la imposició. Els millors retalladors de drets laborals, socials i familiars dels 
treballadors/es municipals".    

 

TOTS I TOTES DECIDIM  ! ! ! ! 
Decididament compromesos!!!! 


