
 

 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER A LA REDUCCIÓ DEL DESEQUILIBRI EN LA  

RETRIBUCIÓ ECONÒMICA ENTRE ELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT I ELS CÀRRECS DIRECTI US DE 

LES EMPRESES MUNICIPALS  

 

 

Atès que en l’àmbit administratiu, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i el capítol XX del 
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya regulen la funció pública a 
l’Ajuntament i atorguen un determinat grau d’autonomia als propis ajuntaments, per tal 
que aquests puguin dotar-se de l’estructura organitzativa de treballadors i treballadores 
que cregui més oportuna, 

Atès que l’Ajuntament de Reus compta amb diferents empreses de capital 
exclusivament municipal, les relacions laborals de les quals no es regeixen per les lleis 
mencionades, sinó que s’ubiquen en l’àmbit del dret mercantil, 

Atès que el marc de relacions laborals que regeixen aquestes empreses no estipulen 
una retribució màxima per als seus treballadors i treballadores, sinó que l’única 
regulació al respecte és la que estableix el Salari Mínim Interprofessional, 

Atès el preocupant volum de persones aturades a la nostra ciutat, a causa de la crisi 
econòmica i sistèmica que estem vivint en l’actual conjuntura històrica, 

Atès les polítiques, decrets i mesures de “reducció del dèficit públic” que afecten a la 
política de contractació de l’administració pública, 

Atès a l’obligació de l’Ajuntament de reduir el seu pressupost per adequar la seva 
situació financera i econòmica en els termes que estipulen les noves normatives 
estatals, 

Atès que, darrerament, s’han fet públiques les retribucions de diferents càrrecs 
directius de les empreses públiques de la ciutat, 

Atès que les retribucions econòmiques que perceben aquest càrrecs directius superen 
en escreix els treballadors i treballadores de l’Ajuntament que perceben una major 
retribució econòmica per desenvolupar la seva tasca, 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 



 

1.- Reduir la retribució econòmica que perceben aquells càrrecs directius de les 
empreses municipals que superen la major retribució fixada en l’àmbit 
administratiu de l’Ajuntament. 
 
2.- Redefinir les retribucions econòmiques que perceben els càrrecs directius 
de les empreses municipals, segons la seva jerarquia dins de cadascuna 
d’aquestes empreses, per tal de no generar un nou greuge entre els i les 
diferents càrrecs directius d’aquestes empreses. 
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