
MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER LA REGENERACIÓ 
DEMOCRÀTICA

En els darrers anys s’ha intensificat el debat al voltant de la desafecció política. Cada dia que 
passa veiem com creix el distanciament dels ciutadans respecte de la política.
Trobem una sèrie de fets que evidencien aquesta creixent desafecció política: important 
increment del percentatge de vot nul i blanc, la baixa participació en les diferents conteses 
electorals, la baixa identificació de la ciutadania amb els partits polítics o el desprestigi dels 
polítics que mostren les diferents enquestes publicades per mitjans de comunicació. Un 
desprestigi cap a la classe política que malaurdament es tradueix en desprestigi de les 
institucions democràtiques del nostre país.

A tall d’exemple il.lustratiu dir que segons l’enquesta social europea, l’Estat espanyol ha estat
des de fa dècades el pais amb menys interès per la política de tots els països europeus. El 
promig de desinterès es troba entorn el 80% de ciutadans que declarava que la política li 
interessa poc o gens.

La ciutadania veu els partits polítics com organitzacions opaques, amb dinàmiques internes 
poc democràtiques, poc complidores amb el programa promés…

Tots aquests fets evidencien que els ciutadans i les ciutadanes demanen que les diferents 
formacions polítiques i també les institucions actuin de forma molt més transparent o també 
participar activament, mitjançant processos participatius, d’aquelles decisions importants, 
sigui a nivell de barri, ciutat o país, que els afecten.

Com a representants polítics més propers als veïns i veïnes de Torredembarra tenim el deure
de prendre tots els compromisos necessaris per evitar que la població vegi la política com 
quelcom llunyà, obscur i estrany. Mesures com les que proposa la moció poden ajudar a 
recuperar la bona imatge de les institucions, i també poden proporcionar un debat intern en 
les formacions polítiques que acabi traduint-se en l’acabament d’una antiga forma de fer 
política que té els dies comptats.

És per tot això que el Ple de Torredembarra insta les diferents formacions polítiques amb 
representació municipal a la nostra vila a adoptar les següents mesures:

PRIMER Limitar a un màxim de dues legislatures el temps en que els i les càrrecs electes
exerciran com a tal.

SEGON Eliminar els càrrecs de designació política, coneguts com a càrrecs de confiança, i 
comprometre’s a contractar tothom mitjançant concurs públic.

TERCER Limitar el sou dels i les càrrecs electes a un màxim de 2’5 cops el SMI i elaborant 
una escala salarial molt més d’acord amb la realitat laboral real.

QUART Eliminar la duplicitat de càrrecs a l’administració pública.



CINQUÈ Mostrar una actitud totalment transparent tant pel que fa als criteris de contractació
com a la situació econòmica del partit polític o administració.
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