
 

 

 

 

 

 

           NOTA DE PREMSA 
 
 

LA DESPESA PER HABITANT EN REMUNERACIONS A L’EQUIP DE 

GOVERN DE SITGES TRIPLICA LA MITJANA ESTATAL 

 
Si al any 2011 ja érem els ciutadans els que més pagàvem per mantenir a l’Equip de 
Govern, només dos anys més tard (2013), paguem 22,98 € per habitant, es a dir el triple 
que la mitjana de l’Estat (7,5€).Aquestes són dades extretes per la Plataforma Ciutadana 
Impostos i Serveis Justos de Sitges (PCISJ) de la web www.sielocal.com, el portal de la 
transparència del sector públic espanyol especialitzat en informació econòmica i 
infraestructures públiques, que es nodreix de les informacions aportades pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públicas i del Institut Nacional d’Estadística. 
 
Amb aquestes dades podem afirmar que les remuneracions de l’Equip de Govern de 
Sitges es situen en una banda molt superior a d’altres ajuntaments pròxims, com són 
Castelldefels, Cubelles, Gavà, Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la 
Geltrú, i fins hi tot de Barcelona o de Sant Cugat del Vallès (aquesta última una de les 
ciutats amb la renda per càpita de les més altes de Catalunya i l’Estat).  
 
En l’ esmentada web queda reflectit que l’any 2011 cada ciutadà de Sitges va pagar 
19,00 € per retribuir l’Equip de Govern municipal, una quantitat que llavors ja estava 
molt per sobre de la mitjana estatal de 7,5 € per habitant (veieu el requadre que hi ha a 
continuació). És a dir, llavors, ja pagàvem pels nostre governants 11,5 € més (molt més 
del doble) per habitant que la resta de ciutadans de l’Estat. 
 

 

 



 
L’epígraf “Gasto órganos del gobierno y directivos (€/hab) (art. 10)” es defineix com: 
“la cantidad por habitante de los salarios, seguridad social y pluses recibidos por el 
Equipo de Gobierno de los ayuntamientos”.  
 
Aquesta informació completa la ja publicada fa dues setmanes en els mitjans de 
comunicació per la Plataforma Impostos i Serveis Justos de Sitges sobre les quantitats 
que estan cobrant el nostre alcalde i membres de l’Equip de Govern. D’acord amb els 
pressupostos d’aquest any 2013 l’Equip de Govern ens costarà als ciutadans 
667.200,60€, un 26,74% més que l’any 2012, ja que no han especificat i desglossat 
exactament ni el codi d’aplicació, ni el codi de descripció, ni la quantitat exacta 
d’aquestes retribucions rebudes en l’any 2012.Val a dir que la resposta de l’Ajuntament 
a la informació publicada per la PCISJ no creiem que hagi tret de dubtes a ningú amb 
dos dits de front ja que simplement es remet, sense res més, al “Capítol pressupostari de 
despeses”. 
 
Només recordar que els ciutadans tenim tot el dret a saber, d’acord amb el Reglament de 
Participació Ciutadana de Sitges, aprovat pel consistori i publicat al Butlletí Oficial de 
la Província núm. 112 de data 11.05.06, amb precisió i sense vaguetats, que ens costen 
als ciutadans de Sitges les retribucions de l’actual Equip de Govern. Sense que, a més, 
per això tinguem que rebre amenaces com les del comunicat de resposta de 
l’Ajuntament: “El Govern de Sitges estudia la possibilitat d’emprendre accions legals 
davant les continues i reiterades falsedats expressades per la PCISJ”. Els ciutadans de 
Sitges volem claredat i transparència davant de la brutal pujada d’impostos i en cap cas 
amenaces sense fonament que no es poden tolerar en un país que es diu democràtic. 
 
Les dades que disposem són extremadament greus i totalment injustificables en un 
entorn de crisi sense precedents, amb unes taxes d’atur absolutament desbordades i en 
una època en què les famílies estan passant per veritables dificultats econòmiques. I 
menys acceptables encara, quan, des del nostre ajuntament, se’ns continua apujant els 
impostos, com l’ IBI en un 30 per cent, les taxes de guals, de l’aigua i de les 
escombraries. Ens preguntem en quin món estan els nostres governants i si saben que la 
crisi, de llavors amb ara, encara s’ha aguditzat més. Deu ser que cada cop estan més 
lluny dels ciutadans... 
 
 
  
 
 


