
 

AL·LEGACIONS DE LA CUP MANLLEU AL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 
19 de gener de 2017 

 
1. Justificació: insuficiència manifesta d’ingressos en relació a les despeses 
pressupostades  

El Ple del passat 20 de desembre va aprovar el Pressupost 2017 per a l’Ajuntament de Manlleu. A 
través d’aquest document la Candidatura d’Unitat Popular de Manlleu presentem Al·legacions a 
aquest Pressupost amb la voluntat que sigui el Ple municipal qui resolgui sobre les mateixes. 

Justifiquem aquestes al·legacions pel fet d’haver-hi al pressupost una insuficiència manifesta 
d’ingressos en relació a les despeses pressupostades. 

Al pressupost, dos dels impostos que tenen un augment significatiu en la seva previsió són els 
següents: 
1 - L’Impost del Valor dels Terrenys Urbans o plusvàlua (+245.000 euros, +44,14 %) 
2 - L’Impost Sobre Construccions, instal·lacions i Obres (+210.000 euros, +150 %). 

Més enllà de que ens preocupa que l’equip de govern fiï el pressupost a increments derivats de 
noves construccions, de compravendes i, en definitiva, de més activitat especulativa al municipi 
manifestem que aquests dos impostos són molt conjunturals i les previsions fetes són 
sobredimensionades. 

Segons el propi Informe d’intervenció fet pels serveis tècnics de l’Ajuntament (Document 
PRE10I0MC de l’Expedient PRE/116/2016) es manifesta, respectivament: 
 
1. “Cal tenir en compte que es tracta d’un impost molt conjuntural e imprevisible, de forma 
que caldria ser extremadament prudent en el seu càlcul. […] a judici del sotasignat la xifra 
estimada es força arriscada. En cas que al llarg de l’exercici 2.017 es donés un 
reconeixement de drets significativament inferior al previst, i no es compensés amb altres 
ingressos, caldria l’adopció de mesures destinades a la reducció de la despesa.” 
 
2. “Es tracta d’un impost molt afectat pel cicle econòmic i imprevisible, fet que recomana 
calcular la previsió de forma molt conservadora. Malgrat s’observa una certa tendència 
positiva i possiblement s’atorgarà alguna llicència que representarà liquidacions 
importants, existeix un important risc de no assolir les previsions. Cas de no materialitzar-
se les previsions caldria actuar de la mateixa forma que l’exposada en la previsió de 
l’IVTNU, és a dir, amb reduccions de despesa pels imports de les desviacions.” 
 
 
2. Proposta: reducció de la partida de retribucions dels càrrecs electes 

Una de les mesures que proposem des de la CUP per corregir aquesta insuficiència d’ingressos 
consisteix en la reducció aproximada de 130.858,52 euros a la partida de retribucions de 
càrrecs electes. Tot i així caldríen altres mesures per arribar a corregir la insuficiència d’ingressos 
derivada de la sobredimensió dels dos impostos abans esmentats. 



 
Actualment la partida de retribucions de càrrecs electes està dotada amb 329.737,77 euros: 
1. Retribucions regidores i regidors amb dedicacions parcials o exclusives: 266.037,77 euros. 
2. Retribucions per assistències: 41.500 euros. 
3. Subvencions grups municipals: 19.200 euros. 
4. Viatges i formació: 3.000 euros. 
 
L’esquema alternatiu que proposem té una dotació de 198.879,25 euros: 
1. Retribucions regidores i regidors amb dedicacions parcials o exclusives: 168.529,25 euros. 
2. Retribucions per assistències: 20.750 euros. 
3. Subvencions grups municipals: 9.600 euros. 
4. Viatges i formació: 0 euros. 
 
 
2.1. Retribucions regidores i regidors amb dedicacions parcials o exclusives 

Retribucions òrgans de govern Pressupost 2017: 203.791,2 euros 
Seguretat social òrgans de govern Pressupost 2017: 62.246,57 euros 
Total retribucions Pressupost 2017: 266.037,77 
 

 
La proposta alternativa es basa en aplicar el topall màxim de 2,5 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional al sou net de regidores i regidors. Per aconseguir-ho s’aplica un sou brut anual 
de 2,8 vegades el SMI actual (707,60 euros). Segons això, el sou brut anual de referència que 
proposem és de 23.775,36 euros. 

PRESSUPOST 
2017

Dedicació Salari 
Brut

Triennis Total Salari Brut Seguretat Social 
Empleador

Àlex Garrido 37,5 h (100%) 44.763,20 44.763,20 14.370,17

Carme Trillas 37,5 h (100%) 33.811,67 1.582,4 35.394,12 9.149,38

Enric Vilaregut 28h (75%) 31.595,33 31.595,33 10.284,28

Alejandro López 14h (37,5%) 12.854,55 12.854,55 4.184,16

Dolors Collell 12,5 h (33%) 11.312,0 11.312,0 2.924,15

Eudald Sellarès 12,5 h (33%) 11.312,0 11.312,0 3.682,06

M. Carme Bassas 12,5 h (33%) 11.312,0 11.312,0 3.682,06

Marta Alsina 12,5 h (33%) 11.312,0 11.312,0 3.682,06

Antoni Poyato 12,5 h (33%) 11.312,0 11.312,0 3.682,06

Maite Gallifa 12,5 h (33%) 11.312,0 11.312,0 3.682,06

M. Josep Palomar 12 h (32%) 11.312,0 11.312,0 2.924,15

TOTAL 203.791,2 62.246,59



Cal posar de manifest que la proposta manté el nombre d’hores de dedicació que l’actual equip de 
govern es va fixar. Aquest fet és qüestionable ja que arran del pacte entre ERC, PSC, Més i Maite 
Gallifa, diversos regidors/es varen perdre regidories, però en canvi se’ls va mantenir les hores de 
dedicació. En cas que hi hagués voluntat política de corregir les hores de dedicació la partida 
tindria una rebaixa més gran. 
 
La Seguretat social a càrrec de l’empleador és aproximada i s’ha calculat aplicant el mateix 
percentatge que suposa ara respecte el Total del Salari Brut de cada regidora i regidor. 

Factors de ponderació:  
 
Creiem important tenir en compte la situació socio-econòmica i familiar de cada regidora i regidor i 
per aquest motiu proposem aplicar factors de ponderació (sense superar mai el sou brut màxim de 
3,5 vegades el SMI) que vagin en la línia següent: 
 
- Persones a càrrec del regidor/a: ascendents o descendents (factor de ponderació 1,1). 
- Persones a càrrec amb situacions de dependència (factor de ponderació 1,2). 
- Nucli familiar amb tots els membres en situació d’atur (factor de ponderació 1,2). 
- Famílies monopartentals (factor de ponderació 1,1). 

2.2 Retribucions per assistència a òrgans de l’Ajuntament 
 
Les retribucions per assistència a òrgans de govern per als 10 regidors i regidores que no tenen 
dedicació parcial o exclusiva estan estipulades: 

PROPOSTA Dedicació Salari 
Brut

Triennis Total Salari Brut Seguretat Social 
Empleador

Àlex Garrido 37,5 h (100%) 23775,36 23775,36 7632,52

Carme Trillas 37,5 h (100%) 23775,36 23775,36 6145,93

Enric Vilaregut 28h (75%) 17831,52 17831,52 5804,16

Alejandro López 14h (37,5%) 8915,76 8915,76 2902,08

Dolors Collell 12,5 h (33%) 7845,87 7845,87 2028,16

Eudald Sellarès 12,5 h (33%) 7845,87 7845,87 2553,83

M. Carme Bassas 12,5 h (33%) 7845,87 7845,87 2553,83

Marta Alsina 12,5 h (33%) 7845,87 7845,87 2553,83

Antoni Poyato 12,5 h (33%) 7845,87 7845,87 2553,83

Maite Gallifa 12,5 h (33%) 7845,87 7845,87 2553,83

M. Josep Palomar 12 h (32%) 7845,87 7845,87 2028,16

TOTAL 129219,08 39310,17



 
Junta de govern local - 90 euros. 
Comissió informativa - 90 euros. 
Ple municipal - 225 euros. 
 
Segons el codi ètic de la CUP els regidors i regidores de la CUP renuncien a les retribucions per 
assistència que reben i s’efectua un retorn social d’aquests imports. Sota aquesta lògica seria 
coherent proposar la supressió de les retribucions per assistències, això no obstant, conscients 
que la resta de partits no apliquen aquest codi ètic, proposem, com a mesura transitòria, la 
reducció d’un 50% en les retribucions per assistència: 

Junta de govern local - 45 euros. 
Comissió informativa - 45 euros. 
Ple municipal - 112,5 euros. 
 
Amb aquesta esquema la partida passaria dels 41.500 euros actuals a 20.750 euros. 
 
2.3 Subvencions dels grups municipals  

Actualment els grups municipals reben (50 euros per grup municipal + 65 euros per cada grup 
municipal per cada regidor). Proposem una reducció del 50% d’aquest esquema passant a (25 
euros per grup municipal + 32,5 euros per cada grup municipal per cada regidor). 

D’aquesta manera les subvencions anuals passarien dels 19.200 euros actuals als 9.600 euros.


