
Intervenció d’ERC-AM Roda de Ter sobre els pressupostos en el 

ple ordinari de febrer de 2017 

 

Es digui el que es digui per part de l’equip de govern, el cert és que no hi ha 

hagut cap voluntat de pactar aquest pressupost amb el grup municipal 

d’Esquerra.  

 

El passat 15 de febrer el Sr. Serra ens va dir de trobar-nos per parlar del 

pressupost i vam quedar per l’endemà, el dia 16. Aquell mateix dia 16 al matí, 

per tant abans d’haver-nos trobat, l’equip de govern va convocar per correu 

electrònic les entitats del poble per al dijous, dia 23, amb la finalitat de 

presentar-los el pressupost. Sembla clar, doncs, que abans que els regidors 

d’Esquerra tinguéssim el pressupost a les mans —per revisar-lo i, si s’esqueia, 

negociar-lo— l’equip de govern, amb la seva majoria absoluta, ja el donava 

per validat. Així doncs, la reunió del dia 16 al vespre i la posterior reunió 

informativa del dia 21 eren simples tràmits a complir per quedar bé. 

L’únic interès que hem vist durant aquests dies ha estat el del Sr. Serra per 

negociar el seu augment salarial. O per dir-ho més precisament, per tal que l 

validéssim.  

Tant en la reunió prèvia com en la reunió informativa hem deixat ben clar que 

els regidors del nostre grup el que volem és parlar de tot el pressupost. DE 

tot, no només del sou de l’Alcalde. Volem parlar d’inversions, de polítiques, 

de prioritats... però la resposta que hem obtingut a aquesta reclamació ha 

estat, simplement, el silenci.  

Sembla, doncs, que només s’espera de part nostra un assentiment de la 

retribució que l’equip de govern ha decidit per a l’Alcalde i la validació del 

pressupost, tal i com ens el van presentar, sense cap marge per al diàleg 

constructiu, l’intercanvi d’opinions o les possibles modificacions.    

 

Revisant el pressupost amb detall veiem que:  



 

Capítol I. Personal.  

Analitzant les partides amb major variació veiem els següents increments: 

18.000 € en retribucions a regidors. (Pel canvi retributiu de l’acalde) 

29.680,00 € en plans d’ocupació de la Generalitat.  

 

52.202,38 € en Seguretat Social. (Tant pel canvi retributiu de l’Alcalde com 

pels plans d’ocupació) 

 

23.000 € en concepte d’altre personal contractat  

 

Que en destaquem? Doncs l’increment de sou que vostè, Sr. Serra, es fixa pel 

98% de jornada que farà a partir d’ara.  

A la trobada informativa de dijous passat amb els veïns i les veïnes va passar 

de puntetes sobre aquest detall del pressupost i va despatxar-ho amb un (i 

repeteixo literalment) “es regularitza la meva situació”. És curiós que aquest 

“regularitzar”, per vostè, vol dir coses diferents quan està a l’oposició i quan 

està a govern. I ara deixi que li recordem en aquest ple, una vegada més, les 

contradiccions, més que evidents, entre les seves paraules i les seves 

actuacions quan era a l’oposició i les seves paraules i les seves actuacions ara 

que és Alcalde.  

Tots recordem que la passada legislatura al Sr. Jordi Serra se li va establir un 

règim de jornada parcial de dedicació a l’ajuntament de Roda com a Alcalde, 

amb un cost de 15.879 € (seguretat social d’empresa inclosa). És a dir, aquest 

import era el cost total que suposava la retribució de l’alcaldia per a 

l’Ajuntament.   

 

 



En aquell moment, en el ple de juliol 2011, vostè, Sr. Serra, va dir que: 

 

  

Cal aclarir que quan vostè deia que no entenien el canvi de règim volia dir 

que no estava d’acord en el fet que, en comptes de cobrar via dietes, com 

s’havia fet la legislatura 2007-2011, es cobrés via sou. I nosaltres l’únic que 

vam fer va ser allò que és el més habitual entre els alcaldes i regidors amb 

dedicació parcial, és a dir, cobrar per la via de la contractació, en aquell cas a 

temps parcial. Llavors no ho entenien però ara vostè també ho farà. Potser és 

que tan mal encaminats no anàvem els d’Esquerra, oi?  

Quan el 2011 vostè parlava d’un increment del 30% es referia al cost de la 

seguretat social, no als diners que percebia en Jordi Serra. Com hem dit, la 

seva remuneració va ser de 15.879 € (seguretat social inclosa), la qual cosa 

suposava passar a cobrar menys que l’anterior Alcalde. Vostès ho sabien i van 

tergiversar tant com van poder la manera de presentar aquella contractació. 

Ara, avui, a partir d’aquest ple, sí  podrà dir-se que al seu sou caldrà sumar-hi 

un 33% de cost. 

També fa sis anys, com queda clar pel fragment de l’acta que hem llegit,  

vostè va acusar de prevaricació. Aquesta afirmació, a banda de falsa va ser 

gravíssima i saben perfectament el mal que ens va fer, personalment i 

institucionalment, però vostè es va quedar tan ample. 

 

Encara en un butlletí del grup d’IPR de 2012, és a dir, un any després de les 

eleccions,  van seguir insistint en el tema tot i el temps que van tenir per a 

reflexionar i, com es diu col·loquialment “baixar revolucions” i tensió al dia a 

dia del consistori. Llegeixo textualment el seu butlletí: 

“Denunciar la voluntat d’incrementar en un 33% del sou de l’alcalde actual, 

autocontractant-se en el primer ple (7 juliol 2011), tenint en compte que ja 



disposa de 3 sous procedents de diner públic: Ajuntament de Roda, Consell 

Comarcal i ACM...” 

  

En aquell moment —a banda de no deixar clar què volien dir amb allò 

d’autocontractar-se— sabien perfectament que mentien. El Sr. Jordi Serra no 

estava cobrant tres sous. Malgrat això, i malgrat que vam demanar que 

rectifiquessin públicament, en una piulada del 19 de desembre al compte de 

twitter del seu partit es refermaven en la falsedat: 

“IPR reafirma el que diu en el seu butlletí i no en tocarà ni una coma. ERC ha 

de governar i no fer oposició de l’oposició”.  

 

Ja en aquesta legislatura, en el ple del 15 de juliol del 2015, vostè va explicar 

que havia decidit cobrar via dietes i ens va dir: 

L’Alcalde, Albert Serra i Vergara, respon que un Alcalde dedica moltes hores, 

24 hores al dia 365 dies l’any. El règim retributiu és coherent. El cost de 

l’Alcalde serà inferior per a l’ajuntament, de l’ordre d’un deu per cent que 

l’anterior Alcalde. Sempre han apostat per un equip de govern ampli. Si hi ha 

més regidors hi ha més cost però acaba havent-hi major rendibilitat. El 

govern en minoria no és bo i el poble ha estat aturat. I el règim retributiu 

s’ha fet per ajustar-se a la llei. Els membres de la junta de govern local 

poden cobrar per assistències i els altres que no formen part legalment 

cobraran conforme la legalitat. Amb cinc regidors tots podien cobrar per 

assistències. 

 

Per tant, a l’inici de la legislatura, vostè —amb un equip de govern de 7 

regidors— es vantava de cobrar menys que la passada legislatura i insistia que 

cobrar per mitjà de dietes era el camí encertat.  

 

En aquell moment nosaltres, entre d’altres coses que pot consultar en l’acta 

del ple esmentat, li vam dir:  



Nosaltres, tal i com hem defensat sempre, entenem que l’Alcalde de Roda ha 

de tenir una presència clara a l’ajuntament i ha de dedicar-hi com a mínim 

mitja jornada. Amb el cobrament per assistències senyor Serra l’únic que ens 

queda clar és que vostè assistirà a les juntes de govern i als plens però no 

queda constància per escrit, per poder-ho fiscalitzar, quina serà la seva 

dedicació en hores a l’ajuntament.  

A banda entenem que cal dignificar la tasca que fan els regidors d’un 

municipi i retribuir-los en correspondència a la seva dedicació i 

responsabilitat.  

 

Insistim, i que quedi clar, Esquerra sempre ha defensat la dignificació i el 

cobrament d’un sou just per part dels alcaldes, de Roda i d’on sigui. 

Situats al 2017, i governant vostès amb majoria absoluta, han decidit fixar un 

sou brut per a l’Alcalde de 39.690 €, més la corresponent seguretat social a 

càrrec de l’empresa per part de l’Ajuntament. És a dir, un cost per a 

l’Ajuntament de 52.787,70 €. Això són 36.908,70 € més que el cost de 

l’alcaldia de la legislatura passada, i representa un increment del 232,44%.  

 

Hem volgut explicar aquest augment de sou actual en el context dels darrers 

anys per tal que en quedi constància en l’acta però també a tall informatiu i, 

sobretot, per tal de donar-li la oportunitat de demanar disculpes a l'anterior 

Alcalde, el Sr. Jordi Serra, per les difamacions fetes en el seu moment. Li 

demanem que rectifiqui públicament totes les seves declaracions anteriors i 

que li hem anat recordant fa uns moments (amb la lectura literal de les seves 

paraules). El que és de justícia, és de justícia. I volem que aqueta reclamació 

que li fem consti en acta. 

 

Reiterem que des d’Esquerra sempre hem defensat —tant quan hem estat a 

govern com des de l’oposició— que sigui qui sigui qui ocupi l’alcaldia ha de 

tenir una retribució justa ja que el nostre municipi implica una responsabilitat 



i requereix una dedicació molt important en el dia a dia. I és evident que 

quan algú entoma la responsabilitat de l’alcaldia en moltes ocasions ha de 

deixar temporalment la feina que feia fins al moment. Ara bé, per a vostè 

aquesta dignificació i aquesta remuneració justa només l’ha considerat 

oportuna quan l’afectat ha estat vostè mateix. 

A més, li recordem que la seva dedicació és compartida amb set regidors més, 

mentre que quan vostès van escandalitzar-se per la mitja jornada de 

l’anterior Alcalde nosaltres vam portar tot el pes de l’ajuntament amb només 

cinc regidors. Tot plegat demostra que vostès es van passar l'anterior 

legislatura infravalorant de manera escandalosa la feina de l'Alcalde i de tot 

l'equip de govern. De nou s’ha fet evident la seva immaduresa política. 

 

És igualment interessant veure com el Sr. Escarrabill en les negociacions del 

2011, quan abordàvem entre d’altre el sou de l’alcaldia de la passada 

legislatura, va ser totalment inflexible i es va oposar frontalment a la 

contractació de mitja jornada de l’Alcalde de Roda. Ara, silenci absolut. Si 

vostè també es disculpés i rectifiqués públicament, Sr. Escarrabill, 

demostraria un cert respecte per la institució i per la persona afectada. 

 

Capítol II 

Malgrat que el capítol II creix en 140.400 € euros, que suposa un 6,95 %, si ens 

fixem en les 6 partides que augmenten més i que representen 141.600 €, no 

es pot fer un relat triomfalista. De fet, hi ha partides que disminueixen, és 

clar. En molts casos recuperem el nivell de despesa que ja hi havia hagut en 

anys anterior i, segons com es gestioni això i per a què s’utilitzin aquests 

diners, no tindran un impacte directe en els rodencs i rodenques. Ens 

expliquem: 

 Conservació Can Planoles: +6000 €. La partida queda amb 16.000 €. 

Tornem a nivells del 2015, com en l’últim pressupost aprovat per ERC quan hi 

havia 15.000 €. 



 Contractes prest. serv. adm.:  +38.200,00.  La partida queda amb 

62.000 €.  

L’increment en els contractes de prestació de serveis administratius s’ha fet 

en previsió a alguns projectes que vostès tenen en cartera. Ens preocupa 

especialment que es puguin gastar al voltant de 15.000 € en una consultora 

privada per realitzar un organigrama de l’Ajuntament i una avaluació de llocs 

de treball, quan aquestes tasques les podem aconseguir gratuïtament com un 

servei de la Diputació de Barcelona. A banda que per entomar les possibles 

conclusions de l’informe cal capacitat econòmica. Una capacitat que, en el 

context actual de baixada d’impostos que han fet, veiem complicada. Per 

tant, els demanem seny i que no encarreguin treballs que amb molta 

probabilitat es quedaran en un calaix.  

 

 

 Contractes prestació serveis tècnics +49.900,00 La partida queda 

amb 71.900 € 

En aquest increment hi ha partides que aniran relacionades amb el pagament 

final del POUM o altres despeses que, evidentment, no suposaran directament 

un increment de cap servei. En aquest punt també els demanem com hem fet 

en les reunions informatives que en la implementació de l’administració 

electrònica cal anar de bracet del Consell Comarcal. En la primera reunió del 

dia 16 no ens va semblar que fos així tot i que posteriorment sembla que 

s’han posat en contacte amb el Consell.  

 

 Conservació vies públiques i material brigada + 15.000 €. La partida 

queda amb 65.000 €. 

Tornem a nivells del 2015 últim pressupost aprovat per ERC quan hi havia 

64.000 € 

 

 Despeses escombraries. +22.000 €. 



El servei augmenta de cost però seguirà sent el mateix que reben els 

ciutadans.  

 Fires i mercats. +10.500 €.  

Relacionat amb el mercat de segona mà. No hi ha un increment real de fires 

ni de la seva dotació. 

 

Una de les partides que més ens ha cridat l'atenció és la nova —i en 

majúscules— “participació ciutadana”. Imaginem que les majúscules són per 

donar importància cridanera a un contingut que encara desconeixem i que no 

sabem si existeix. En la primera reunió informativa de la qual ja he parlat el 

Sr. Serra ens va dir que els diners que s’hi destinen (6500 €) servirien per anar 

a les entitats i demanar què necessitaven. Aquest és el concepte de 

participació ciutadana que té l'Alcalde de Roda de Ter i l’actual equip de 

govern, però volem manifestar públicament que no el compartim. 

Vol dir que sense la partida que vostès anomenen “participació ciutadana” les 

entitats no demanarien igualment el que necessiten? Deixin que els expliquem 

que la participació ciutadana no és informació ciutadana o consulta 

ciutadana. Aquests són conceptes diferents o, en el millor dels casos, només 

una petita part de la participació ciutadana. 

El dia de la presentació pública del pressupost (de nou, únicament informació 

ciutadana) la Sra. Cesca Costa va dir, resumint, que la gent, entitats, podrien 

presentar projectes a l'ajuntament, del que sigui i com siguin, fins aquest 

juny, que posteriorment es faria pública la valoració (per festa Major?), i que 

al desembre s'hauria d’haver assolit o executat el projecte. Entenem que la 

participació de les persones en el seu poble ha de passar per tenir uns 

objectius i una finalitat, no únicament per posar una partida pressupostaria al 

pressupost i dir a tort i a dret que fem participació ciutadana. 

Existeixen diferents maneres d’entendre la participació ciutadana: hi ha qui 

posa èmfasi en la capacitat d’influir (participem així quan votem en una 

consulta, del tipus que sigui, quan els ciutadans ens expliquen directament les 

seves necessitat i ens reclamen accions, quan assistim a una manifestació...); 



hi ha qui posa l’èmfasi en la capacitat de decidir (s’atorga al ciutadà plens 

poders per decidir i dur a terme un projecte); o també hi ha qui posa èmfasi 

en la capacitat de deliberar (és a dir, que la participació s’entén, sobretot, 

com una manera de prendre part en el debat públic i fa una funció 

essencialment educadora i pedagògica). Nosaltres considerem que s’haurien 

de fer confluir les tres maneres d’entendre la participació ciutadana, però per 

la seva transversalitat pensem que seria interessant posar l’èmfasi en la 

tercera. Vetllar per crear espais de deliberació afecta la participació, però 

també l’educació, la cultura, els serveis socials, la promoció...  

Si limitem la participació a les associacions, que ja participen de per si a la 

vida pública, cal que ens preguntem de quina manera fem participar als que 

no tenen mai veu (perquè no s’han preocupat mai de tenir-la o perquè ningú 

no els l’ha donada mai —ni tan sols per a poder participar de la democràcia 

per via del vot).  

Encara hi són a temps, informin-se de com es fan els processos de participació 

ciutadana real, busquin experiències (n'hi ha de molt exitoses) i reconduiexin 

aquesta mena de projecte de maquillatge de la participació ciutadana exprés 

que han proposat. Els processos de participació ciutadana són llargs, 

ultrapassen els temps de les legislatures i requereixen el treball de molta 

gent. Si necessiten ajuda, aquí estem, disposats a participar del disseny 

d’aquests processos democràtics de participació. 

 

Seguint en aquesta línia trobem el Consell d'Infants. Aquest projecte s’ha 

encarregat a una empresa externa, i això té un cost de 1300 €. Segons van 

explicar la Sra. Tristancho i la Sra. Cesca Costa té per objecte que la canalla 

escollida participi d’un consistori infantil i triï on destinar 1000 €. A banda que 

posem en dubte aquesta manera de fer participar la canalla de la institució de 

l’Ajuntament (si volen en podem parlar quan vulguin), ens sembla escandalós 

que l'empresa contractada cobri més del que significa l'objecte del projecte. A 

més a més, quan en fan la presentació pública van parlar d'això van ometre 

aquesta informació: que l'empresa que el gestionarà el projecte cobrarà 1300 

€, i ocultar aquesta part de la informació ens sembla que és faltar a la 



transparència. Repetim: assessorin-se i llegeixin la valoració que fan de la 

gestió d’aquests projectes de consistoris infantils la gent que hi entén. 

De passada tots plegats anirem aprenent les diferències entre “informació 

ciutadana”, “consulta ciutadana” i “participació ciutadana”.  

 

Capítol IV Subvencions: 

Hi ha un manteniment general de les subvencions que es donen.  

 

 

Capítol VI Inversions:  

La veritat és que 59.000 € en un municipi com Roda és una inversió molt 

baixa. I encara sort que aquestes inversions són possibles gràcies a la DIBA ja 

que, en cas contrari, amb recursos propis no s’hagués pogut fer cap inversió.  

 

Obres cases de La Blava 13.000,00 

Parc lleure caní 6.000,00 

Rehabilitació casa FMMP (pons) 15.210,00 

Rehabilitació piscines 25.000,00 

 

No entrarem a valorar-les ja que des del nostre grup no se’ns ha convidat a 

parlar de quines han de ser les prioritats inversores per al 2017.  

 

 

Ingressos 

El pressupost creix en 227 milers d’euros. EL 94% de l’increment s’explica per 

fonts provinents d’altres administracions. Fons que han arribat determinats ja 

pel nostre municipi i que no han estat fruit de treball polític. Ens preocupa 

saber com s’hauria tancat el pressupost si per exemple no haguessin arribat  



82.000 € més del fons estatal o 41.000 € del PUOSC de manteniment de la 

Generalitat.  

Pel que fa als impostos i ordenances propis de l’Ajuntament s’han calculat en 

la majoria part a l’alça i, per tant, amb una previsió molt optimista de 

recaptació.  

 

 

42000 Participació FNC 82.647,00 

45060 Subv.Generalitat PUOSC manteniment 41.285,00 

45050 Subv.Generalitat plans ocupació 44.423,00 

76100 Transferència Diputació suport inversió 47.175,00 

  215.530,00 

 

 

Per tan doncs, per tot l’exposat el nostre vot serà EN CONTRA 

 

 


