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MOCIÓ: SALARI MÍNIM 
 
 
Les desigualtats socials i econòmiques són el gran repte del nostre temps. 
L’esclat de la crisi no només ha empobrit a una massa important de la població, 
sinó que ha augmentat l’escletxa respecte de les persones amb posicions 
econòmiques més privilegiades.  
 
 Sense anar més lluny, Espanya és l’Estat on més ha augmentat la 
desigualtat després de la crisi, segons la OCDE. 14 vegades més que Grècia i 10 
vegades més que la mitjana europea. Més concretament, l’1% de la població 
espanyola concentra més riquesa que el 80% més pobre. Catalunya tampoc s’escapa 
de l’informe. Segons Intermon Oxfam, el patrimoni del català més ric equival a 
la renda anual de 150.000 famílies mitjanes. A més, el patrimoni de les 20 
fortunes més pudents de Catalunya va augmentar, l’any passat, un 35%. 
 
 En canvi, a l’altra cara de la moneda s’hi dibuixa una realitat 
diametralment oposada: entre el 2007 i el 2014 els salaris van caure un 22’2%. 
La precarietat laboral s’ha generalitzat i això provoca que moltes persones, 
malgrat tenir una feina, siguin pobres. Aquesta problemàtica presenta diverses 
cares i es pot combatre de diferents maneres, però n’hi ha una de bàsica que, 
tot i conscients del repartiment competencial entre administracions, és la que 
volem abordar a la nostra ciutat: el salari mínim.  
 
 El SMI a l’Estat espanyol és de 655’20€ al mes, dividit en 14 pagues. 
Aquesta xifra ens situa molt lluny d’alguns països del nostre entorn com el 
Regne Unit (1.512€), França (1.467€), Irlanda (1.546€) o Alemanya (1.440€). Si 
bé es veritat que el nivell de vida no és el mateix, la diferència entre el SMI 
d’aquí amb els d’allà no és equivalent tampoc en termes relatius. 
 
 Les xifres ens ho demostren, però la intuïció també: al nostre país i a la 
nostra ciutat no es pot viure amb uns ingressos mensuals de 655’20€. Malgrat que 
en termes absoluts segueix essent una quantitat massa baixa, en termes relatius 
i en comparació amb la resta de l’Estat encara ho és més. El cost de la vida a 
Catalunya és un 8’5% més elevat que la mitjana espanyola. Més concretament 
encara, Girona és una de les capitals més cares d’Espanya. Per posar un exemple, 
segons l’OCU, és la tercera ciutat espanyola on resulta més costosa la cistella 
de la compra, només per darrere de Barcelona i Pamplona. 
 
 Amb els números a la mà, a un gironí o gironina li costarà més arribar a 
final de mes que no pas a una persona de qualsevol altra banda de l’Estat 
espanyol. Per tant, l’homogeneïtzació en termes de SMI és socialment injusta. 
Alhora, creiem que un SMI més elevat no només dignificaria la vida de moltes 
persones, sinó que els proporcionaria més capacitat de consum, i per tant, 
contribuiria a l’augment de la demanda agregada, actualment un dels punts febles 
de la nostra economia. 
 
 Per últim, creiem que Girona ha de llançar el missatge que l’activitat 
econòmica viva i dinàmica que volem no ha d’estar renyida amb el cobriment de 
les necessitats mínimes de les persones. Volem que la nostra ciutat sigui 
referent en termes de justícia social i la proposta que fem és, en aquest 
sentit, un element a tenir en compte. 
 
A mode de conclusió, volem assenyalar que aquesta mesura no és nova i ja 
s’aplica a alguns llocs. Per posar un exemple, als Estats Units el salari mínim 
és de 7’2$ l’hora, però a Nova York és de 11’5$. Un altre cas és el de Sant 
Francisco, que ha iniciat un pla de treball per tal d’arribar als 15 dòlars 
progressivament. Al nostre país s’estan començant a dur a terme també algunes 



experiències, com és el cas de Manresa, Cornellà de Llobregat o la pròpia ciutat 
de Barcelona. 
 
 Malgrat esser una iniciativa d’aplicació voluntària, ja que qui fixa el 
salari mínim és el govern de l’Estat, a nivell local es poden dur a terme 
algunes accions que fomentin bones pràctiques, així com donar exemple des de la 
pròpia institució municipal. Per tot plegat, portem a APROVACIÓ d’aquest 
Plenari: 
 
1. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei 
de l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest 
mandat. 
 
2. Informar a les empreses i organitzacions empresarials del territori de 
l’adopció d’aquest acord i promoure l’estudi de les mesures i condicions 
necessàries que incentivin a les empreses subcontractades o receptores de 
recursos municipals a adoptar aquestes condicions salarials. 
 
3. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
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