L’equip de govern embolica el càlcul
de les seves retribucions
Tercer canvi en les retribucions de l’equip de govern
Primer.- El 10/07/2007 el ple municipal va acordar retribuir a l’equip de govern amb una
“indemnització” de 18 € per hora de dedicació, mes assistències al ple i a les juntes de governs de 75
i 50 €, respectivament i 0.27 € per cada quilòmetre.
Segon.- El 11/12/2009, a resultes de la Inspecció de Treball, el ple municipal va acorda per l’equip de
govern les següents retribucions mensuals, sense cobrament d’assistències:
Alcalde
1er. tinent d’alcalde
Segon tinent d’alcalde
Regidor
Quilometratge (per quilòmetre)

2.125 €
1.000 €
375 €
500 €
0’35 €

Tercer.- El 10/09/2010 el ple municipal acorda tornar a canviar el sistema suprimint el concepte
“retribució” i substituint-lo per “assistències” i “dietes” que queden així:
CONCEPTE

Fins a
Des de
10-09-10 11-09-10
Assistència juntes de govern – president
0,00 € 200,00 €
Assistència Juntes de govern – altres membres
0,00 € 150,00 €
Assistència ple municipal – president
0,00 € 150,00 €
Assistència ple municipal – regidors de l’equip de govern
0,00 €
75,00 €
Assistència ple municipal – altres regidors
75,00 €
75,00 €
Assistència Comissió comptes – per membre
0,00 €
75,00 €
Assistència Comissió informativa – per membre
0,00 €
75,00 €
Assistència Mesa de contractació – per membre
0,00 €
75,00 €
Dieta complerta
0,00 € 200,00 €
Mitja dieta
0,00 € 100,00 €
Quilometratge (per quilòmetre)
0,35 €
0,35 €
Independent per SQS-PM van votar en contra d’aquesta modificació retributiva per entendre que és
contraria a dret i perquè resulta impossible conèixer l’abast econòmic que tindrà la modificació atès
que tot són conceptes variables.

No obstant, no consta que el canvi de sistema retributiu representi cap estalvi al poble perquè no
s’ha acordat cap modificació pressupostaria
Aquest important canvi de sistema retributiu ve completat pels següents acords:
Supressió de les dedicacions parcials acordades en el ple de data 11 de desembre 2009.
Baixa en la Seguretat Social de l’alcalde i dels tres regidors de l’equip de govern.
Periodicitat setmanal en lloc de quinzenal de les juntes de govern municipal.

Pressupost pel 2010
Els Independents per SQS-PM han presentat al·legacions per tres conceptes importants:
1.- Retard inexcusable de més de vuit mesos en la tramitació dels pressupostos que
s’haguessin hagut d’aprovar el 31-12-09.
2.- Manca de participació. No s’ha convocat cap reunió informativa amb els veïns i l’oposició.
Com en anys anterior, seran uns pressupostos imposats.
3.- Pressupost mancat d’austeritat. Malgrat el retard amb el que s’han redactat, el projecte
de pressupostos no s’adapta a l’actual situació econòmica.
Independents per SQS-PM van demanar, infructuosament, un diàleg per formular un pressupost
realista i de consens que donés prioritat a allò que més directament beneficiaria al ciutadà en
aquests moments de crisi, deixant a banda les despeses innecessàries i ornamentals que es poden
ajornar per millors temps.
El 10 de setembre 2010 l’ajuntament ha aprovat definitivament el pressupost pel 2010, desestimant
totes les al·legacions i no donant cap resposta a la nostra sol·licitud de diàleg. Independents per SQSPM va votar en contra.
Cal destacar que, en aquests moments, ja hauríem d’estar treballant amb els pressupostos pel 2011 i
tot just acabem d’aprovar els del 2010.

L’Estat reclama 15.000€ a l’Ajuntament
Aquest deute procedeix de la diferència entre les bestretes percebudes per l’ajuntament
corresponents a l’any 2008 i la quantitat real resultant del repartiment dels impostos recaptats i que
corresponen a cada ajuntament a raó de la seva població. Cal recordar que l’actual crisi econòmica
va afectar especialment al segon semestre de 2008 i es va obtenir una recaptació inferior.
Als ajuntaments de la comarca se’ls hi reclama un total de 7 milions d’euros .
La reclamació feta per l’estat és un toc d’atenció que s’ha de tenir en compte ja que les
circumstàncies econòmiques no han millorat. Abans el contrari.
Sant Quirze Safaja a 24 de setembre 2010.

