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- Nota de premsa Els diners destinats als grups municipals s’han reduït un 25% en els
darrers 5 anys

L’Ajuntament de Mollet és un dels més transparents pel
que fa a les aportacions als grups polítics
Els grups municipals presents a l’Ajuntament de Mollet reben una única
aportació econòmica, reflectida en el pressupost municipal com a tal, i no
cobren per cap altre concepte (ni dietes ni personal), fet que converteix el
consistori en un dels ajuntaments més transparents.
Els portaveus de tots els grups municipals del consistori han ofert una roda de
premsa per desmentir i aclarir que l’Ajuntament de Mollet sigui un dels que
destina més diners a retribuir els grups polítics. També han demanat una Llei
de finançament dels partits més justa i transparent.
A l’Ajuntament de Mollet, els grups municipals reben una única retribució
econòmica i aquesta quantitat surt reflectida com a tal en el pressupost
municipal. En la majoria d’ajuntaments, en canvi, els partits reben també altres
formes d’ingressos, com dietes per assistència a òrgans col·legiats (plens,
comissions informatives, juntes generals, consells rectors, etc.) o personal
assessor que treballa al seu càrrec. En els dos casos, aquests diners no
queden reflectits en el pressupost en concepte de retribucions als grups
municipals sinó en altres partides, com despeses de personal i dietes o
indemnitzacions sense especificar-ne el destí.
En aquest sentit, el portaveu del PSC, Josep Garzón, ha demanat
“comparacions rigoroses perquè, si no, aquells que actuem amb més
transparència som els que en sortim més mal parats, mentre que en altres
ajuntaments les aportacions als grups polítics queden camuflades”.
A més, han recordat que, des de l’any 2009, l’Ajuntament de Mollet ha reduït en
un 25% les retribucions dels grups municipals i que existeix un acord entre els
grups per congelar-les fins a finals d’aquest mandat.
Per tot això, els portaveus del PSC, CiU, PP, ICV-EUiA i Ara Mollet-ERC
consideren errònia la notícia que s’ha publicat en diferents mitjans i aclareixen
que la comparació que s’ha fet entre municipis no és homogènia ni ha estat
contrastada.

La portaveu del PP, Susanna Calvo, ha demanat molta rigorositat en aquests
temes, ja que “notícies com aquesta que, a més, no és certa, produeixen
més descrèdit de la classe política i no ajuden a l’exercici de la
democràcia”.
Per la seva banda, el portaveu de CiU, Joan Daví, ha destacat la reducció d’un
25% de la retribució als grups municipals en els últims anys, així com també la
reducció de les retribucions del govern municipal: “som un dels ajuntaments
més transparents pel que fa a les retribucions a grups polítics”.
Marina Escribano, portaveu d’ICV-EUiA, ha destacat que “aquests recursos
estan destinats a garantir la tasca encomanada de representació
democràtica” i ha reclamat revisió de la Llei de finançament dels partits.
Finalment, el portaveu d’Ara Mollet-ERC, Oriol López, ha dit que en aquest
moment de desprestigi, “cal reivindicar la política local i la feina que fem
tots els grups municipals. Tothom, en algun moment de la seva vida,
hauria de dedicar temps a fer de servidor públic, esmerçar-hi hores i
temps, per saber què significa aquesta feina i valorar-la”.

Retribucions als grups municipals de l’Ajuntament de Mollet
Una única aportació per grup municipal, que es distribueix en una part fixa,
igual per a cada grup, i una altra variable, per cada un dels regidors que té el
grup. D’aquesta manera, pretén ser justa amb tots els grups i no menysvalorar
aquells que són més petits.
Adjuntem quadre amb l’evolució de les aportacions als partits polítics 20092013.
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