El ple de Sant Quintí aprova una rebaixa de les retribucions dels regidors
de més de 6.000 euros anuals
La proposta del Govern (PSC-ERC) comporta un estalvi de 6.300 euros anuals (més
d'un 11%). A més del vot favorable dels regidors del Govern, va comptar amb el
suport del PP; els tres regidors de CiU hi van votar en contra al·legant el context de
crisi.
El ple municipal de Sant Quintí de Mediona va aprovar dilluns el nou cartipàs municipal i les
retribucions dels regidors. Així, la proposta del nou govern format pel PSC (5 regidors) i ERC (2
regidors) suposa un estalvi de més de 6.300 euros anuals per a les arques municipals (un 11,25%),
tot passant dels 56.000 euros que costava el consistori anterior (amb govern format per CiU-PSCPP) als 49.700 euros que costarà aquest.
Aquest estalvi es deu fonamentalment a dos factors: el primer és el convenciment del nou govern a
favor de l'eficiència i l'austeritat en la gestió i, el segon, a la nova metodologia de cobrament per
assistències, amb un màxim total de 49.700 euros anuals. Així, es farà servir el mateix mètode que
s'utilitza a la majoria de municipis de l'Alt Penedès, on els regidors que no participin als plens,
comissions, juntes de govern local o reunions a què siguin convocats no percebran la retribució
corresponent estipulada, que en aquest cas està fixada en 200 euros per ple, 150 euros per Junta de
Govern Local, 150 euros per comissió informativa, 150 euros per Junta de portaveus, 150 euros per
mesa de contractació, 100 euros per Comissió especial de comptes, 100 euros per Programes
transversals (reunions de l'equip de govern) i 100 euros més per participar als òrgans col·legiats en
què l'Ajuntament de Sant Quintí hi envia un representant.
D'aquesta manera, l'alcalde Ramon Creixell tindrà un màxim anual de 9.100 euros; Pol Pagès, el
primer tinent d'alcalde, cobrarà un màxim de 7.300 euros anuals; Joan Díaz i Jesús Maria Pérez de
Albéniz, segon i tercer tinent d'alcalde, percebran un màxim de 5.600 euros anuals; Sergi Garcia,
regidor a govern i portaveu del PSC, percebrà un màxim de 5.200 euros anuals; les regidores a
govern Carme Medina i Rosa Maria Ferrer, 4.250 euros com a màxim. Per la seva banda, els
portaveus dels grups de l'oposició Guillem Nadal (CiU) i Raquel Valls (PP) percebran un màxim de
3.000 euros anuals, i els dos regidors a l'oposició, ambdós de CiU, Fina Bruna i Jordi Solano,
percebran un màxim de 1.200 euros anuals. En total, 49.700 euros anuals com a màxim, 6.300 euros
menys que en el mandat anterior.
L'estalvi de 6.300 euros anuals enfortirà l'Ajuntament per poder dur a terme la seva gestió ordinària
en aquest context econòmic desfavorable. El consistori municipal de Sant Quintí (2.200 habitants,
aproximadament) és un dels municipis del Penedès d'aquestes dimensions que menys diners costa al
ciutadà.
Cordialment,
Regidoria de Comunicació
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

