
 
COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC GRAMENET EN RELACIÓ A LA          

PUJADA DE SOUS DEL PLE EXTRAORDONARI DE JULIOL 

 
"El govern del PSC a Santa Coloma de Gramenet puja el sou fins a un un 26%                 
de dues  assesories d'alcaldia en plena crisi de la COVID19" 
 
Un ple extraordinari i convocat d’urgència, dóna llum verda a l'augment de sous del              
19,1% i el 26,5% de dues assessories d’alcaldia.  

Assessor/a en la direcció de polítiques d’Alcaldia passa de 60.000€ a 71.489,02 € 

Assessor/a en la direcció de de polítiques d’Igualtat i LGTBI passa de 48.000 a              
65.368,90 € 

 
Des del Grup Municipal d’ERC Gramenet, ens hem mostrat contraris a aquest            
augment salarial per desproporcionat i més encara en l’actual context social i            
econòmic. En aquest sentit, el portaveu d’ERC Gramenet.  
 
La decisió de pujar el sou en 11.489,02 euros en el cas de l'assessora              
d’Alcaldia i de 17.368,90 en el cas de l'assessora de polítiques d’igualtat i             
LGTBI quan els seus sous ja eren de 60.000 euros a l'any i de 48.000 euros                
respectivament, xoca frontalment amb la imatge que aquest govern vol          
projectar a l’exterior amb un pacte local per la reconstrucció on es posen tots              
els esforços econòmics a sortir més forts de la situació que provoca la             
pandèmia de la COVID19 
 
Considerem contractori que en el mateix ple que s’aprova el Pacte local per a la               
reconstrucció social, econòmica i cultural per la situació de la pandèmia de la             
COVID19, en què es preveu una inversió de 15 milions d’euros, hi hagi aquest              
augment salarial de les dues assessories, sobretot tenint en compte que a            
l’ajuntament de Santa Coloma la ràtio de treballador municipal és de 23 treballadors             
per cada 1.000 habitants amb una inversió de 163 €/habitant mentre que a altres              
ajuntament similars, és de 39 amb una inversió de 67 €. Això indica la tendència               
a incloure molts caps i pocs treballadors, amb alguns dels serveis que ofereix             
l’ajuntament col·lapsats. 
 
 

Santa Coloma de Gramenet, 27 de juliol de 2020 
 


