
 
 
 

 
 

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, PDeCAT-
DEMÒCRATES I ERC-MES PER LA IMPLANTACIÓ DEL SALARI MÍNIM DE 
REFERÈNCIA A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

ANTECEDENTS 
 
Atès  que  la  crisi  dels  darrers  anys  ha impactat  negativament  en  la  vida  de  
moltes persones a Catalunya, Espanya i Europa. 
 
Atès que l’”Estudi sobre desigualtat i pobresa” elaborat per l’Observatori del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental ha conclòs que la pobresa severa 
augmenta al Vallès Occidental i la pobresa estructural persisteix. Prop del 22% 
de la població vallesana viu en situació de pobresa i el 27% de les persones 
treballadores tenen uns ingressos inferiors a 12.000 euros l’any. 
 
Atès  que  segons l’”Estudi sobre l’impacte de l’adopció d’un salari mínim a nivell 
local” realitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona  aquest presenta efectes 
positius sobre els preus i en la reducció de la pobresa i les desigualtats salarials.  
 
Atès que segons el dictamen “La viabilitat jurídica de l'establiment d'un salari 
mínim de ciutat” elaborat per Eduardo Rojo Torrecilla, Catedràtic de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, existeix   
suport  jurídic  en  la  normativa  internacional  per  a  la posada en pràctica d'un 
salari de referència, i a més els agents socials tenen cobertura jurídica per pactar 
acord sobre aquests salaris en els àmbits funcionals de negociació. 
 
Atès  que  un  salari  de referència facilitaria, a més d’assegurar les necessitats 
bàsiques, una major estabilitat a  les  plantilles  i  als  mercats  locals,  alhora  
que  milloraria  l’eficàcia,  la  productivitat,  la qualitat i incrementaria el consum.  
 
Atès que moltes administracions han realitzat estudis per saber el salari 
necessari per viure dignament en un determinat entorn, que a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona és d'uns 1.048 €, al Vallès Occidental d’uns 1.071 € 
i a Sant Cugat s'estima en uns 1.100 €. 
 
Atès  que  diferents  experts  i  expertes  del  món  acadèmic  i  sindical  asseguren  
que  el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mitjà 
(24.254€), la proposta dels i  les socialistes  és  que  la  retribució  se  situï  en  
un  salari mensual de 1.100 €, lligat al superior nivell de vida de la ciutat.  
 
Atès que aquesta mesura també és una eina que potenciaria la dignificació del 
treball disminuint la precarietat laboral i les situacions de vulnerabilitat i/o iniquitat 
social. 
 
Atès que l’adopció per part de l’Ajuntament del salari mínim de referència 
implicaria un efecte “taca d’oli” en l’empresariat santcugatenc que augmentaria 
el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores de les empreses del municipi. 
 



 
 
 

 
 

Atès que alguns municipis de l’entorn com Barcelona, Cornellà de Llobregat o 
Esplugues de Llobregat ja s’han compromès a implantar aquest salari de 
referència. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ja va aprovar, el passat 20 de 
juny de 2016, una moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, 
Convergència, ICV-EUiA i PSC per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de 
1.000 euros. Concretament es va acordar avançar cap a l’objectiu d’assegurar 
que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament no siguin inferiors als 1.000 
euros mensuals durant l’actual mandat. 
 

 
En relació als antecedents exposats es proposa al ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
 
Primer.- Aplicar el salari mínim de referència de 1.100 € a l’Ajuntament de Sant 
Cugat per a la contractació pública directa i indirecta. 
 
Segon.- Inserir en les clàusules socials a les empreses que tenen contractació 
pública municipal amb l'Ajuntament, de manera directa o indirecta.  
 
Tercer.- Fomentar l’aplicació del salari de referència d’aquelles empreses que 
demanden treballadors a partir de la borsa de treball públic. 
 
Quart.- Instar al Govern de la  Generalitat  de  Catalunya  i de l’Estat a  què  
estudiïn la possibilitat d’implantar un salari de referència territorialitzat als àmbits 
de les seves administracions. 
 
Cinquè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al  Parlament  de  Catalunya,  a  la  
Consellera  de  Treball, Afers  Socials  i  Famílies,  al  Conseller  d’Empresa  i  
Coneixement,  i  al  Conseller d’Economia  i  Hisenda,  a  la  Federació  de  
Municipis  de  Catalunya,  a  l’Associació Catalana de Municipis, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i als 
sindicats i patronals de Catalunya. 
 
Sant Cugat del Vallès, 12 de setembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 


