MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SANT JOAN-PALAMÓS PER
L'ELIMINACIÓ DE L'EXAGERADA DESPESA DE PERSONAL A LA MANCOMUNITAT
DE MUNICIPIS DE PALAMÓS, CALONGE I VALL-LLOBREGA

El Ple Municipal d'aquest Ajuntament de 9 de març de 2004 va aprovar l'acord per l'inici de
la constitució de la mancomunitat amb Calonge i Vall-llobrega.
El Butlletí Ofcial de la Província de Girona publica el 20 d'abril del 2005 l'Edicte d'aprovació
dels estatuts i constitució de la Mancomunitat de municipis de Palamós, Calonge i Vallllobrega.
L'objecte de la la mancomunitat és l'establiment i gestió, executant les obres que siguin
necessàries, de les activitats i serveis de:
- Equipaments esportius que inicialment constaran d'una piscina pública coberta.
- Transport col·lectiu de viatgers.
- Promoció turística i informació turística.
- Altres projectes d'equipaments i serveis.
En el Ple del passat 7 de juliol del present any acordem per unanimitat designar els cinc
representats de l'Ajuntament a l'òrgan col·legiat de la Mancomunitat de Municipis de
Palamós, Calonge i Vall-llobrega com a vocals de l'Assemblea General.
Aquestes persones perceben la quantitat de 478,69 euros per l'assistència a l'Assemblea
General i 368,22 euros per la Comissió de Comptes. En la passada legislatura aquestes
quantitats eren un 5% superiors.
Per exemple, a les cinc últimes assembles generals del darrer mandat, els vocals presents
van rebre aquesta quantitat desorbitada per 12 minuts de durada mitjana i per 10 o 15
minuts de la Comissió Especial de Comptes.
La majoria dels vocals presents ja reben un sou de l'administració pública per les seves
tasques a la comunitat com a representats polítics. Aquestes percepcions no deixen de ser
un sobresou que encara ningú fns avui ho ha explicat a la població.

Més de la meitat de la liquidació anual d'aquest ens va per pagar a òrgans de govern i per
gratifcacions, que són també sobresous, per la tasca de secretaria i d'intervenció que pugen
a la insultant xifra de 1330 euros per mes per cadascú. Tenint en compte que ja es cobra
com a funcionari a l'administració, i el volum de feina que gestiona la mancomunitat és molt i
molt minsa.

Per tot això, instem als cinc membres designats per aquest Ple com a vocals de l'Assemblea
General de la Mancomunitat de Municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega que prenguin
els següents ACORDS:

1. Realitzar totes les accions necessàries perquè l'Assemblea General de la Mancomunitat
acordi que els vocals de la Mancomunitat no percebin cap remuneració en concepte
d'assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals
formin part.
2. Realitzar també totes les accions necessàries perquè l'Assemblea General de la
Mancomunitat acordi que el Secretari i l'Interventor percebin una remuneració mensual
simbòlica.
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