
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDITURA D’UNITAT
POPULAR DE SITGES PER L’AMORTITZACIÓ DE LES PLACES DE PERSONAL
EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT DE SITGES

Atès que el  Ple Municipal del 4 de juliol  de 2011 va aprovar l’adopció per part  de
l’Ajuntament de dues places de personal eventual, o càrrecs de confiança com a Cap
de Gabinet d’Alcaldia i Cap de Comunicació i Imatge

Atès que les majories polítiques en el si del Ple Municipal que van permetre aprovar la
creació  d’aquestes  dues  places  de  càrrecs  de  confiança  han  canviat  des  del
trencament del pacte de Govern entre CiU-PP-SGI-NH. 

Atès  que  els  càrrecs  de  confiança,  a  diferència  de  la  resta  de  treballadors  de
l’Ajuntament, no han de passar cap procés de selecció o cap oposició per treballar a la
Casa de la Vila.

Atès que segons la darrera relació de personal presentada per el Govern el cost per
l’Ajuntament del Cap del Gabinet d’Alcaldia és de 52.084,60 € de sou més 10.964,16 €
de seguretat social i el cost de la Cap de Comunicació i Imatge és de 64.000,02 € de
sou, més 14.162,04 de seguretat social, essent la treballadora amb uns ingressos més
alts de tota la plantilla de l’Ajuntament de Sitges.

Atès que el cost total dels càrrecs és de 141.210,82 € anuals que paguem tots els
sitgetans i sitgetanes. I  que el cost acumulat per aquest Ajuntament dels càrrecs de
confiança a finals dels 4 anys d’aquesta legislatura haurà estat superior al 560.000 €.

Atès que des de la CUP entenem que les feines que desenvolupen els actuals càrrecs
de confiança podrien ser dutes a terme per treballadors de l’Ajuntament de Sitges, de
contrastada vàlua i que per tant no compartim la necessitat d’existència d’aquestes
places.

Atès que entenem que l’existència de càrrecs de confiança devaluen la confiança dels
sitgetans i sitgetanes cap al nostre Ajuntament, allunyant encara més la distància entre
la classe política i el carrer.

És per això que, des del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular, demanem
al Ple de l'adopció del següent ACORDS: 

PRIMER: Amortitzar els llocs de treball reservats a personal eventual aprovats segons
es disposava en el  dictamen número 16 del  Ple  de 04/07/2011,  que tot  seguit  es
relacionen: 

Nombre: 1 

Denominació: Cap de Gabinet d’Alcaldia

Dedicació: Plena 



Retribució bruta anual: 50.000 € 

Nombre: 1 

Denominació: Cap de Comunicació i Imatge 

Dedicació: Plena 

Retribució bruta anual: 64.000 €

SEGON: Amortitzar les següents places de la plantilla de personal:

Llocs de treball reservats a personal eventual
DENOMINACIÓ GRUP NÚM VAC. AMORT.
Cap de Gabinet d’Alcaldia - 1 1 1
Cap de Comunicació i Imatge - 1 1 1

TERCER: Amortitzar els següents llocs de treball de la relació de llocs de treball: 

Àrea
Denominaci
ó

Funcions
Dotaci
ó

N.
Dest
í

C.
Específi
c

Requisits
Forma
provisi
ó

ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA
, 
SERVEIS
CENTRALS I 
SERVEIS  A
LES 
PERSONES 

Cap  de
Gabinet 
d’Alcaldia 

Assessorament
a 
l'Alcalde 
assumint, entre 
d'altres, temes 
d'organització, 
coordinació i 
control de totes 
les activitats 
desenvolupade
s 
per l’Alcaldia 

1

Personal 
eventual, 
d’assessora
ment 
especial 

ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA
, 
SERVEIS
CENTRALS I 
SERVEIS  A
LES 
PERSONES 

Cap  de
Comunicació
i 
Imatge 

Assessor
ament, 
coordinació  i
supervisió del 
servei de 
Comunicació i 
Imatge i del 
personal adscrit

1

Personal 
eventual,
d’assessora
ment 
especial

 

Sitges febrer de 2014


