ACORD DE LA COMISSIÓ MUNICIPALISTA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LES
MESURES URGENTS PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC
El ajuntaments catalans no som aliens a la situació global que s’ha creat en relació a la
crisi financera. La crisi econòmica obliga als ajuntaments a incrementar d’una manera
molt important les demandes dels seus ciutadans en serveis relacionats amb polítiques
socials, polítiques d’ocupació i atenció a les persones per fer front als reptes de la
convivència i de la cohesió social i que inevitablement necessiten de més recursos i
més eficients.
Però al mateix temps manifestem que, al marge de ser l’administració pública més
propera, hem gestionat de forma eficaç els recursos disponibles. No cal recordar que
els governs locals en general han estat garantia de bona gestió i instruments
imprescindibles per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i que, en un
context de crisi com l’actual, recobren un paper més rellevant per la seva proximitat i la
necessitat d’incrementar les polítiques de benestar.
El món local ja fa molts anys que està portant a terme competències que no els són
pròpies i assumint en molts casos la totalitat del seu cost. Un deute històric que no ha
estat reparat i que des de fa temps el món local ve reivindicant al Govern de la
Generalitat i al Govern de l’Estat i que ha condicionat la viabilitat econòmica dels
ajuntaments catalans i de la resta de l’Estat.
En aquest marc de crisi global s’ha aprovat el Reial Decret-Llei 8/2010 pel qual
s’adopten mesures urgents per reduir el dèficit públic. Aquest Reial decret-llei obliga
els ajuntaments a una sèrie d’ajustaments en temes com les retribucions salarials dels
funcionaris, o la limitació del crèdit; així com les mesures que pugui aprovar el Govern
de la Generalitat de Catalunya.
Els ajuntaments de Catalunya hem arribat a una situació financera límit. L’estat de les
finances locals, històricament precària, s’ha vist agreujada per diferents factors. La
manca d’ingressos propis, el descens generalitzat de l’activitat econòmica o la
disminució de les transferències de recursos als ajuntaments per part de l’Estat estan
portant els ajuntaments a l’ofegament econòmic. Ara, aplicar les mesures aprovades
pel Govern de l’Estat per impedir recórrer al crèdit a les entitats locals sense comptar
amb els compromisos adquirits pels municipis, no faria més que agreujar aquesta
situació. Cal que l’aplicació sigui compatible amb l’obtenció dels crèdits necessaris per
fer front a les inversions previstes per part dels ajuntaments i, per tant, sense dificultar
l’execució de les inversions compromeses i la capacitat d’acció dels nostres
ajuntaments.
Malgrat que els alcaldes i alcaldesses de Catalunya som conscients que no és
moment de quedar-se de braços creuats, i de la necessitat d’impulsar polítiques
d’austeritat en l’administració pública per reduir el dèficit públic, considerem que la
càrrega no ha de recaure exclusivament sobre els municipis a partir de mesures que
sobrepassen la pròpia autonomia financera dels municipis.

Per tot això, la Comissió Municipalista de Catalunya, òrgan de representació conjunta
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya, acorda:
1. Reclamar que, davant de qualsevol decisió que afecti el món local, s’estableixi
el diàleg amb les entitats municipalistes per tal que les decisions siguin el
màxim de consensuades possible.
2. Demanar al Govern de l’Estat que per a l’aplicació d’aquestes mesures
estableixi un mecanisme urgent de diàleg i concertació. Ambdues entitats
municipalistes treballarem per què la impossibilitat d’accedir al crèdit de llarg
termini a partir de l’1 de gener de 2011 no s’apliqui en el cas dels consistoris
que compleixin amb la legislació en matèria d’endeutament i d’estabilitat
pressupostària. A més, l’aplicació d’aquesta mesura ha de ser compatible amb
l’obtenció dels crèdits necessaris per fer front a les inversions previstes per part
dels ajuntaments i que es troben o bé en execució, o formen part de convenis,
concertacions o cofinançaments.
3. Traslladar a tots els municipis, per al seu compliment, les mesures sobre la
reducció de retribucions del personal funcionari compreses en el Reial decretllei 8/2010, de 20 de maig; així com les mesures que pugui aprovar el Govern
de la Generalitat de Catalunya.
4. Recomanar a tots els ens locals de Catalunya un esforç de reducció i contenció
de la despesa destinada a la retribució dels càrrecs electes. Pel que fa als
càrrecs de confiança, recomanem que s’apliquin els mateixos paràmetres que
per als funcionaris.
5. Fer una crida a tots els representants municipals, de totes les formacions
polítiques, per fer front amb responsabilitat i amb unitat a aquestes mesures,
evitant les confrontacions polítiques.
6. Traslladar als representants de les diferents formacions polítiques que ens
representen la responsabilitat de fer les valoracions adients i que creguin
oportunes sobre les mesures aprovades, tenint en compte els acords presos
per les entitats municipalistes.

Barcelona, 28 de maig de 2010

Manuel Bustos
President FMC

Salvador Esteve
President ACM

ANNEX
Es recomana homologar, per als càrrecs electes, les reduccions retributives que
estableix el Reial decret-llei. Complementàriament, adjuntem un quadre que us pot
servir d’orientació. Al mateix temps s’haurà de tenir en compte la realitat específica de
cada municipi.

REDUCCIONS SALARIALS ORIENTATIVES PER A ALCALDES, REGIDORS, PRESIDENTS
DE DIPUTACIÓ, CONSELLS COMARCALS I DIPUTATS PROVINCIALS

SALARI TOTAL
Entre 81.155,04 € i 91.982, 40 € o
superior
Entre 73.682,84 € i 81.155,04 €
Entre 64.606,48 € i 73.682,84 €
Entre 54.615,68 € i 64.606,48 €
Entre 41.055,65 € i 54.615,68 €
Entre 27.495,63 € i 41.055,65 €
Entre 13.935,60 € i 27.495,63 €

REDUCCIÓ %
15,00%
10,00%
9,00%
8,00%
7,00 %
6,00 %
5,00 %

Annex de l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya en relació a les mesures urgents
per reduir el dèficit públic, signat a Barcelona el 28 de maig de 2010

